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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

  Европски патентни биро (EPO) 
  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 
  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ПАТЕНТИ / Patents 
Meђународни кодови за идентификацију 

библиогр. података o патентима - WIPO - St. 9 

 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data 

on and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

Други датуми, датум излагања на међународној изложби (23) Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition 

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

Датум објављивања пријаве (43) Publication date of the unexamined application 

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

Име носиоца патента (73) Name of the owner of patent 

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

Број и датум подношења међународне пријаве (86) Number and filing date of the international application 

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

Датум и број објаве признатог европског патента (97) 
Date and number of publication of the granted European 

patent 

 

ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

 

Објава пријаве патената  са извештајем о стању технике A1 Publication of the patent application with search report 

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике А2 Publication of the patent application without search report 

Посебна објава извештаја о стању технике А3 Separate publication of search report 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Мали патенти U1 Petty patents 

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

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

 

(51)  A61H 39/04 (2006.01)

 A61H 39/02 (2006.01) 
(11) 2018/0345 А1 

(21) P-2018/0345 (22) 21.09.2016. 

(30) KR  25.09.2015.  10-2015-0136424 

(86) WO 21.9.2016   PCT/KR2016/010503 

(87) WO 30.3.2017    WO 30.3.2017 

(54) POSTUPAK ZA KONTROLU PRIMENJENE 

SILE KOD AKUPRESURE I SKENIRANJA TELA 

U REALNOM VREMENU 

(71) CERAGEM CO., LTD, 10, Jeongja 1-gil, 

Seonggeo-eup, Seobuk-gu,  

Cheonan-si, Chungcheongnam-do 31045, KR 

(72) HAN, Sang, Cheol, 31481 Chungcheongnam-do, 

KR; PARK, Chang, Su, 13391 Gyeonggi-do, KR; CHOI, 

Hui, Won, 31065 Chungcheongnam-do, KR; SONG, 

Han, Rim, 10875 Gyeonggi-do, KR; PAEK, Keun, 

Young, 31019 Chungcheongnam-do, KR 

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

Studentski trg 4, 11000 Beograd 

(57) Predmetni pronalazak se odnosi na postupak za 

kontrolisanje primenjene sile kod akupresure i skeniranja 

tela u realnom vremenu i, specifičnije, postupak obuhvata 

korake: (a) podešavanja referentne vertikalne visine za 

svaki horizontalni položaj dela za akupresuru, i podešavanja 

ciljne sile akupresure u opsegu referentne vertikalne visine; 

(b) izračunavanja trenutne izmerene sile akupresure 

pomoću podataka o merenju opterećenja korisnika 

primenjenog na mernu ćeliju; i (c) poređenja ciljne sile 

akupresure sa trenutnom izmerenom silom akupresure da bi 

se kontrolisala vertikalna visina dela za akupresuru. Tako, 

predmetni pronalazak predstavlja postupak za kontrolu 

skeniranja tela u realnom vremenu, gde postupak 

omogućava: da prevojna tačka vrednosti merenja struje 

pobude primenjene na motor sa horizontalnim pogonom 

bude izmerena tokom horizontalnog pokretanja dela za 

akupresuru u početnom postupku masaže, tako da se 

odstupanje između vertikalnog položaja dela za akupresuru 

koji odgovara prevojnoj tački i referentnog vertikalnog 

položaja, za svaki horizontalni položaj sačuvan u bazi 

podataka, odražava na korektivnu vrednost sile akupresure, 

čime se izračunava nova ciljna sila akupresure; i da se nova 

ciljna sila akupresure odražava na kontrolu akupresure tako 

da tokom masaže može da se primeni sila akupresure koja 

je pogodna za korisnika. 

 

(54) METHOD FOR CONTROLLING ACUPRESSURE 

FORCE AND BODY SCAN IN REAL TIME 

 

(57) The present invention relates to a method for 

controlling an acupressure force and a body scan in real 

time and, more specifically, the method comprises the 

steps of: (a) setting a reference vertical height for each 

horizontal position of an acupressure part, and setting a 

target acupressure force within the range of the reference 

vertical height; (b) calculating a current measurement 

acupressure force by means of a user's load measurement 

data applied to a load cell; and (c) comparing the target 

acupressure force with the current measurement 

acupressure force so as to control the vertical height of 

the acupressure part. That is, the present invention 

presents a method for controlling a body scan in real 

time, the method enabling: an inflection point of a 

driving current measurement value applied to a 

horizontal driving motor to be measured during the 

horizontal driving of an acupressure part in an initial 

massage process, so as to reflect, on an acupressure force 

correction value, a deviation between a vertical position 

of the acupressure part corresponding to the inflection 

point and a reference vertical position, for each 

horizontal position, stored in a database, thereby 

calculating a new target acupressure force; and the new 

target acupressure force to be reflected in acupressure 

control such that an acupressure force suitable for a user 

can be provided during a massage. 
 

(51)  B25J 9/00 (2006.01) (11) 2017/0151 А1 

(21) P-2017/0151 (22) 08.02.2017. 

(54) HIPER-REDUNDANTNA VIŠESEGMENTNA 

ROBOTSKA RUKA S INDIREKTNIM POGONOM 

I PRENOSOM MEHANIČKE SNAGE KROZ 

UNUTRAŠNJOST STRUKTURE 

(71) INSTITUT "MIHAJLO PUPIN" DOO BEOGRAD, 

Volgina 15, 11060 Beograd, RS 

(72) RODIĆ, Aleksandar, Volgina 15, 11060 Beograd, 

RS; STEVANOVIĆ, Ilija, Volgina 15, 11060 Beograd, 

RS; JOVANOVIĆ, Miloš, Volgina 15, 11060 Beograd, RS 

(57) Hiper-redundantna višesegmentna robotska ruka s 

indirektnim pogonom i prenosom mehaničke snage kroz 

unutrašnjost strukture koja koja se koristi za rad u 

skučenom prostoru. Ruka se sastoji iz deset 

sekvencijalnih cilindričnih segmenata (1), od kojih je 

njih devet  međusobno spojeno posredstvom kardanskog 

zgloba (3), koji omogućava savijanje i uvijanje, pri čemu 

su svaka dva susedna segmenta (1) međusobno oslonjena 

putem četiri zavojne pritisne opruge (4). Ruka je 

podsnažena sa dvadeset stepeni slobode, a na svom 

jednom kraju ima šaku (28) i hvataljku (29) koje se 

mogu uvijati. Ruka je pogonjena putem devet 

servomotora  postavljenih u osnovu robota na svom 

drugom kraju. Pogon od servomotora do segmenata (1) i 

dalje do šake (28) s hvataljkom (29) je izveden kroz 

unutrašnjost strukture putem užetnjača (14) i sajli (9).  
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(54) HYPER-REDUNDANT MULTI-LINKS ROBOT 

ARM WITH INDIRECT ACTUATION AND 

INTRASTRUCTURAL TRANSMISSION OF 

MECHANICAL POWER 

 

(57) Hyper-redundant multi-links robot arm with indirect 

actuation and intrastructural transmission of mechanical 

power used for operation in spaces with physical 

restrictions. The arm consists of ten sequential cylindrical 

links (1), nine thereof being interconnected by a universal 

joint (3) enabling flexion and twisting, whereby  each two 

neighboring links (1) аre suspended against each other by 

four helical compression springs (4).  The arm is under 

actuated, with twenty degrees of freedom, and at its one end 

it has a hand (28) with a gripper (29) capable of torsion.  

The arm is powered by nine servomotors disposed in the 

base of the robot at its other end. The power transmission 

from the servomotors to the links (1) and further to the 

gripper (28) with hand (29) is realized intra structurally by 

pulleys (14) and wires (9). 
 

(51)  B63B 35/79 (2006.01)

 B60K 16/00 (2006.01)

 B62B 15/00 (2006.01)

 B63B 35/85 (2006.01)

 B63H 9/04 (2006.01) 

(11) 2017/0328 А1 

(21) P-2017/0328 (22) 27.03.2017. 

(54) UPRAVLJAČKA I POKRETAČKA JEDINICA 

SA VUČNIM ZMAJEM, KAO POGONOM NA 

VETAR, ZA PLOVILO NA VODI ILI VOZILO 

(71) JOVANOVIĆ, Zoran, Riste Marjanovića 23,  

11000 Beograd, RS 

(72) JOVANOVIĆ, Zoran, Riste Marjanovića 23,  

11000 Beograd, RS 

(74) DIMITRIJEVIĆ, Slobodan, Admirala Geprata 7, 

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na upravljačku i pokretačku 

jedinicu sa vučnim zmajem, kao pogonom na vetar, za 

plovilo/vozilo koje se u osnovi sastoji od sklopa 

upravijačke jedinice (3) koja je užadima (4) za 

upravljanje povezana sa zmajem (5). Upravljačka 

jedinica (3) se sastoji od kugle (15), na kojoj je izveden 

otvor (15a) i u kojoj je centralno postavijena šipka (19) 

za upravljanje. Na unutrašnjoj površini zida kugle (15) 

radijalno su izvedena magnetna rebra (20). Šipka (19), 

na kojoj su postavljena tri elektromotora (29, 29a) i tri 

doboša (28, 2Ba) sa namotajima užadi (4), je preko 

stožera (18) sa konektorima (24), ležišta (36) i nosača 

(16) baze (17), obrtno i radijalno okretno učvršćena 

unutar kugle (15). Na krajevima šipke (19) postavljeni su 

magneti (27). Kugla (15) je svojim kućištem (14), u 

kome su smešteni akumulator (11), upravijački čip (12) i 

bežični prenosnik (13), a preko osovine (7) i noseće 

ploče (6), obrtno i klizno postavljena na lučnoj gredi (2) 

sa žljebom (2a) učvršćenoj na pramcu plovila (1), pri 

čemu je lučna greda (2) postavljena popreko na podužnu 

osu plovila (1). 

  

 
 

(54) CONTROL AND PROPULSION UNIT WITH A 

TRACTION KITE, AS WIND DRIVE, INTENDED 

FOR A VESSEL OR VEHICLE 

 

(57) The invention relates to a control and propulsion 

unit with a traction kite, as wind drive, intended for a 

vessel / vehicle which essentially consists of a control 

unit (3) assembly which is attached by controlling ropes 

(4) connected to the kite (5). The control unit (3) consists 

of a ball (15), on which an opening (15a) is made and in 

which the control rod (19) is centrally mounted. On the 

inner surface of the casing of the ball (15), magnetic ribs 

(20) are radially executed. The rod (19), on which three 

electric motors (29, 29a) and three drums (28, 2Ba) with 

rope coils (4) are mounted, are connected via the axle 

(18) to the connectors (24), the bearings (36) and the 

mountings (16) of the base (17), rotatable and radially 

pivotally fastened within the ball (15). Magnets (27) are 

placed at the ends of the rod (19). The ball (15) is 

provided with its housing (14), in which the battery (11), 

the control chip (12) and the wireless transmitter (13) are 

located, and via the shaft (7) and the support plates (6), 

rotatably and slidingly an arched beam (2) with a groove 

(2a) fixed to the bow of the vessel (1), whereby the 

arched beam (2) is positioned laterally in relation to the 

longitudinal axis of the vessel (1). 
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(51)  B65F 1/16 (2006.01) (11) 2018/0642 А1 

(21) P-2018/0642 (22) 07.12.2015. 

(86) WO 7.12.2015   PCT/RS2015/000025 

(87) WO 15.6.2017    WO 15.6.2017 

(54) PODZEMNI KONTEJNER SA NOŽNIM 

OTVARANJEM POKLOPCA 

(71) ROGLIĆ, Dušanka, Konarevo 206, 36000 Kraljevo, RS 

(72) ROGLIC, Dušanka, Konarevo 206, 36000 Kraljevo, RS 

(74) RADOSAVLJEVIĆ, Marija, Koste Abraševića 

29/1, 11050 Beograd 

(57) Podzemni kontejner sa nožnim otvaranjem poklopca 

se sastoji od plastičnog rezervoara postavljenog u rupu u 

nabijenoj zemlji, i jednom trećinom svoje visine je iznad 

površine zemlje,a oko njega na površini zemlje je 

postavljen betonski prsten (6) na koji se oslanja 

osmougaono kućište (5), i sa jedne strane kućišta (5) je 

postavljena nožna pedala (1.7) za otvaranje poklopca (1) 

postavljenog na kućištu (5). 

  

 
 

(54) UNDERGROUND WASTE CONTAINER WITH 

FOOT OPENING LID 

 

(57) Underground waste container with foot opening lid 

comprising a plastic reservoir set in a hole in the ground, 

one-third of its height is above the earth's surface and 

around the surface of the earth is a concrete ring (6) 

upon which is set an octagonal housing (5), on one side 

of the housing (5) a foot operated pedal (1.7) is mounted 

for opening the lid (1) on top of the housing (5). 
 

(51)  C11D 7/42 (2006.01)

 A01N 65/12 (2009.01)

 A01N 65/22 (2009.01)

 A01P 7/04 (2006.01)

 C11D 7/44 (2006.01)

 C11D 9/08 (2006.01) 

(11) 2017/0257 А1 

(21) P-2017/0257 (22) 09.03.2017. 

(54) POBOLJŠANI DODATAK OMEKŠIVAČIMA 

ZA VEŠ, KOJIM SE OSTVARUJE ZAŠTITA OD 

MOLJACA I SLIČNIH INSEKATA 

 

(71) MITROVIĆ, Svetlana, Žarka Vukovića Pucara 45, 

11000 Beograd, RS 

(72) MITROVIĆ, Svetlana, Žarka Vukovića Pucara 45, 

11000 Beograd, RS 

(57) Ovim pronalaskom je rešeno  dobijanje dodatka 

omekšivačima za veš čiji aktivni principi komponenti od 

kojih je sastavljen potpuno ili u značajnoj meri utiču na 

zaštitu tkanina od štetnog dejstva insekata.To je 

ostvareno tako što je predmetni dodatak sačinjen od 

komponenti: ekstrakta buhača (Pyretherum 

cinerariaefolium) I etarskog ulja  lavande (Aetherolum 

lavandulae), koje se dodaju  standardnom omekšivaču, a 

čije je antiinsekticidno dejstvo pojedinačno od davnina 

poznato pri čemu je njihov procentualni odnos tako 

izbalansiran da je maksimalno ispoljeno njihovo 

pozitivno sinergetsko dejstvo.   

  

(54) IMPROVED ADDITION FABRIC SOFTENERS, 

WHICH CREATE PROTECTION AGAINST MOTHS 

AND LIKE INSECTS 

 

(57) This invention is intended to obtain the addition of a 

softener for the laundry whose active principles of the 

components of which it is composed completely or 

substantially influence the protection of fabrics from the 

injurious effect of the insect. This is achieved by the fact 

that the subject supplement is composed of the 

components: extract (Pyretherum cinerariaefolium) and  

lavender oil (Aetherolum lavandulae), which is added to 

the standard softener, and whose anti-insecticidal 

activity has been known individually since ancient times, 

wherein their percentage ratio is so balanced that their 

positive synergistic effect is maximally demonstrated. 
 

(51)  F24S 10/00 (2018.01)

 F24S 40/10 (2018.01)

 F24S 70/00 (2018.01)

 F24S 70/60 (2018.01)

 F24S 80/40 (2018.01) 

(11) 2017/0324 А1 

(21) P-2017/0324 (22) 24.03.2017. 

(54) ПЛОЧАСТИ ТОПЛОТНИ ПРИЈЕМНИК 

СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ СА АПСОРПЦИОНОМ 

КОМОРОМ 

(71) RUDIĆ, VRANIĆ, Marinko, 27. Mарта 3/ф,  

24000 Subotica, RS 

(72) RUDIĆ, VRANIĆ, Marinko, 27. Марта 3/ф,  

24000 Subotica, RS 

(57) Pločasti toplotni prijemnik sunčeve energije sa 

apsorpcionom komorom omogućava efikasan prijem i 

toplotnu konverziju sunčevog zračenja. Povećana 

efikasnost prijemnika se postiže primenom apsorpcione 

komore (7). Apsorpciona komora je formirana tako što je 

apsorpciona ploča u obliku pravougaone plitke kade (4a) 

postavljena na transparent (5) sa udubljenom stranom 

okrenutom ka transparentu. Apsorpciona komora je 

ispunjena sa inertnim gasom ili sa vazduhom. 
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Apsorpciona komora sprečava strujanje vazduha unutar 

prijemnika, ukoliko ne postoji strujanje vazduha oko 

apsorbera smanjuju se konvektivni gubici toplote 

prijemnika. 

  

 
 

(54) PLATE SOLAR THERMAL COLLECTOR WITH 

A APSORTION CHAMBER. 

 

(57) A solar panel heat receiver with an absorption 

chamber allows efficient reception and thermal 

conversion of solar radiation. The increased efficiency of 

the receiver is achieved using an absorption chamber (7). 

The absorption chamber is formed in such a way that the 

absorption plate, in the form of a rectangular shallow 

bath (4a), is positioned on the transparent (5) with the 

hollow side facing the transparency. The absorption 

chamber is filled with an inert gas or with air. The 

absorption chamber prevents air flow within the receiver, 

if there is no air flow around the absorber, the convective 

heat losses of the receiver are reduced. 
 

(51)  G09B 23/04 (2006.01) (11) 2017/0295 А1 

(21) P-2017/0295 (22) 16.03.2017. 

(54) TRANSFORMABILNA RASKLOPIVA 

GEOMETRIJSKA TELA 

(71) BELIĆ, Milivoje, Vinogradski venac 26/stan 14, 

11000 Beograd, RS 

(72) BELIĆ, Milivoje, Vinogradski venac 26/stan 14, 

11000 Beograd, RS 

(57) Transformabilna rasklopiva geometrijska tela u prvoj 

varijanti imaju okruglu donju osnovu koju čine nosač (1) na 

kome su po obimu napravljeni zarezi raspoređeni tako da se 

svako teme figure naštampane na pločici (2) podudara sa 

zarezom na nosaču (1). Postavljanjem na nosač (1) i pločicu 

(2) vertikalnu pločicu (3) i na nju gornju osnovu (4) pravi se 

sklop (S1) na kojem se postavljanjem lastiša prave sva 

geometrijska tela izuzev kose prizme i kosog valjka. 

Zamenom pločice (3) pločicom (3k) sva prava tela postaju 

kosa. Uklanjanjem gornje osnove (4) sa sklopa (S1) i 

zamenom pločice (3 ) pločicom (3p) dobija se sklop (S4) za 

sve piramide i kupa. Zamenom pločice (3p) na sklopu (S4) 

pločicom (4) sve prave piramide postaju kose. Zamenom 

pločice (3p) na sklopu (S4) i dodavanjem gornje osnove za 

zarubljena tela dobija se sklop (S5) za zarubljene piramide. 

Sa sklopa (S1) može se ukloniti pločica (2) i svi geometrijski 

pojmovi na sklopu opisati lastišima. U drugoj varijanti na 

sklopu (S6) donja i gornja osnova imaju oblik figure osnove 

tela koje se pravi, a vertikalne pločice su iste u svim 

varijantama za prava kosa i zarubljena tela. U kombinovanoj 

varijanti donja osnova (1) je kružnog oblika, a gornja osnova 

(4) ima oblik figure osnove tela koje se pravi. 

  

 
 

(54) TRANSFORMABLE DISASSEMBLING 

GEOMETRIC BODIES 

 

(57) Transformable disassembling geometric bodies in the 

first variant have a round bottom base formed by a carrier 

(1) on which the incisions are arranged to the extent that 

each apex of the figure printed on the plate (2) coincides 

with the notch on the support (1). By placing the carrier (1) 

and the plate (2) on the vertical plate (3) and on the upper 

base (4) an assembly (S1) is made, on which all geometrical 

bodies are made by placing rubber band, with exception of 

prism and oblique cylinder. By replacing the plate (3) with 

the plate (3k), all straight bodies become oblique. By 

removing the upper base (4) from the assembly (S1) and 

replacing the plate (3) with the plate (3p), the assembly (S4) 

is obtained for all pyramids and cones. By replacing the 

plate (3p) on the assembly (S4) plate (4) all the straight 

pyramids become oblique. By replacing the plate (3p) on 

the assembly (S4) and by adding the upper base for the 

truncated bodies is obtained the assembly (S5) for the 

truncated pyramids. The plate (2) can be removed from the 

assembly (S1) and all the geometric concepts on the 

assembly can be described by rubber bands. In the second 

variant on the assembly (S6), the lower and upper bases 

have the shape of the base of the body being made, and the 

vertical plates are the same in all variants for straight 

oblique and truncated bodies. In the combined variant, the 

bottom base (1) is of a circular shape, and the upper base (4) 

has a shape of the base of the body being made. 
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(51)  A01D 45/00 (2018.01)

 A01G 1/04 (2006.01) 
(11) 57459 B1 

(21) P-2018/0730 (22) 13.04.2016. 

(30) DE  13.04.2015.  102015105606 

(96) 13.04.2016.   16165038.7 

(97) 11.04.2018.   EP3081071 B   201815   DE 

(54) SISTEM ZA BRANJE GLJIVA 

SYSTEM FOR HARVESTING MUSHROOMS 

(73) PILZKULTUREN WESJOHANN GBR, Paul-

Wesjohann-Strasse 43, 49429 Visbek, DE 
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(51)  A01K 67/027 (2006.01)

 C07K 16/00 (2006.01)
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(54) ANTITELA SA LAKIM LANCEM 

KONSTRUISANIM SA HISTIDINOM I 

GENETIČKI MODIFIKOVANI GLODARI ZA 

GENERISANJE ISTIH 

HISTIDINE ENGINEERED LIGHT CHAIN 

ANTIBODIES AND GENETICALLY MODIFIED 

RODENTS FOR GENERATING THE SAME 

(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 

Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US 

(72) MCWHIRTER, John, 2035 Crescent Drive, 

Tarrytown, NY 10591, US; MACDONALD, Lynn, 16 

Gedney Way, White Plains, NY 10605, US; MURPHY, 

Andrew, J., 10 Newton Court, Croton-on-Hudson, NY 
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(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd 
 

(51)  A23J 1/20 (2006.01)

 A23C 9/13 (2006.01)

 A23C 21/06 (2006.01)

 A23L 33/19 (2016.01) 

(11) 57403 B1 

(21) P-2018/0795 (22) 23.10.2014. 

(30) DK  23.10.2013.  201370614 

(86) WO 23.10.2014.   PCT/EP2014/072788 

(87) WO 30.04.2015.   WO 2015/059243 

(96) 23.10.2014.   14789552.8 

(97) 11.04.2018.   EP3071047 B   201815   EN 

(54) VISOKO PROTEINSKE KOMBINACIJE 

DENATURISANOG PROTEINA SURUTKE SA 

SADRŽAJEM KAZEINMAKROPEPTIDA, PROIZVODI 

KOJI IH SADRŽE, I NJIHOVE UPOTREBE 

CASEINOMACROPEPTIDE-CONTAINING, HIGH 

PROTEIN DENATURED WHEY PROTEIN 

COMPOSITIONS, PRODUCTS CONTAINING 

THEM, AND USES THEREOF 

(73) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, DK 

(72) MIKKELSEN, Bente, Østergaard, c/o Arla Foods 

Amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J, DK; 

BERTELSEN, Hans, Chr. Aagaardsvej 8, DK-6920 

Videbæk, DK; FIHL, Thea, c/o Arla Foods Amba, 

Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J, DK; JENSEN, Torben, 

c/o Arla Foods Amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J, 

DK; PEDERSEN, Henrik, c/o Arla Foods Amba, 

Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J, DK; HANSEN, Ulrik, 

Toft, c/o Arla Foods Amba, Sønderhøj 14, DK-8260 

Viby J, DK 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  
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(51)  A23K 50/10 (2016.01)

 A23K 10/16 (2016.01)

 A23K 20/147 (2016.01) 

(11) 57417 B1 

(21) P-2018/0768 (22) 15.02.2011. 

(30) US  15.02.2010.  304739 P 

(86) WO 15.02.2011.   PCT/US2011/024940 

(87) WO 18.08.2011.   WO 2011/100763 

(96) 15.02.2011.   11743016.5 

(97) 11.04.2018.   EP2536295 B   201815   EN 

(54) DIJETETSKE SUPLEMENTNE SMEŠE ZA 

PREŽIVARE I METODI NJIHOVE IZRADE I 

UPOTREBE 

RUMINANT DIETARY SUPPLEMENT 

COMPOSITIONS AND METHODS OF 

MANUFACTURING AND USING THE SAME 

(73) ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 

Nicholasville, KY 40356, US 

(72) TRICARICO, Juan, M., 3031 Catnip Hill Pike, 

Nicholasville, Kentucky 40356, US; DAWSON, Karl, 

A., 3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, Kentucky 

40356, US; JOHNSTON, James, D., 3031 Catnip Hill 

Pike, Nicholasville, Kentucky 40356, US 

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

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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(11) 57432 B1 
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(30) US  19.07.2013.  201361856091 P 
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(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
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(21) P-2018/0812 (22) 22.12.2015. 

(96) 22.12.2015.   15202201.8 

(97) 06.06.2018.   EP3183979 B   2018/23   EN 

(54) ULOŽAK ZA SISTEM ZA PROIZVODNJU 

AEROSOLA I SISTEM ZA PROIZVODNJU 

AEROSOLA KOJI SADRŽI ULOŽAK 

CARTRIDGE FOR AN AEROSOL-GENERATING 

SYSTEM AND AN AEROSOL-GENERATING 

SYSTEM COMPRISING A CARTRIDGE 

(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
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27th Floor, New York, NY 10017, US 

(72) LEE, Jude, 35514 Collier Place, Fremont, 

California 94536, US; HUERTA, Gerardo, 4064 Pepper 

Tree Lane, San Jose, California 95127, US 

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

(51)  H04N 19/117 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/182 (2014.01)

 H04N 19/46 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01)

 H04N 19/82 (2014.01) 

(11) 57381 B1 

(21) P-2018/0741 (22) 29.07.2011. 

(30) KR  31.07.2010.  20100074460 

KR  28.06.2011.  20110063288 

(96) 29.07.2011.   16161940.8 

(97) 13.06.2018.   EP3059960 B   2018/24   EN 

(54) UREĐAJ ZA KODIRANJE SLIKE 

APPARATUS FOR ENCODING AN IMAGE 

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

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

06586, KR 

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

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

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

466664 Singapore, SG 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H04N 19/119 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/46 (2014.01) 

(11) 57475 B1 

(21) P-2018/0878 (22) 17.08.2011. 

(30) US  17.08.2010.  374348 P 

(96) 17.08.2011.   15173416.7 

(97) 25.07.2018.   EP2955918 B   201830   EN 

(54) DEKODIRANJE VIDEO ZAPISA 

UPOTREBOM JEDINICE ZA 

TRANSFORMACIJU SA PROMENLJIVOM 

STRUKTUROM STABLA 

VIDEO DECODING USING TRANSFORMATION 

UNIT OF VARIABLE TREE STRUCTURE 

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

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,  

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(72) LEE, Tammy, A-707 Trapalace Apt. 1344-13 

Seocho-dong Seocho-gu, Seoul 137-070, KR; HAN, 

Woo-Jin, 102-1104 Acropark Apt. 296-6 Woncheon-

dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-714, KR 

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

(51)  H04W 16/32 (2009.01)

 H04B 7/024 (2017.01)

 H04J 11/00 (2006.01)

 H04L 5/00 (2006.01)

 H04W 28/16 (2009.01)

 H04W 52/04 (2009.01)

 H04W 52/08 (2009.01)

 H04W 52/14 (2009.01)

 H04W 52/32 (2009.01)

 H04W 52/54 (2009.01)

 H04W 72/04 (2009.01)

 H04W 88/02 (2009.01)

 H04W 88/12 (2009.01) 

(11) 57419 B1 

(21) P-2018/0780 (22) 11.06.2013. 

(30) JP  01.08.2012.  2012171086 

(86) WO 11.06.2013.   PCT/JP2013/003647 

(87) WO 06.02.2014.   WO 2014/020815 

(96) 11.06.2013.   13825002.2 

(97) 11.04.2018.   EP2739080 B   201815   EN 

(54) UREĐAJ TERMINALA ZA BEŽIČNU 

KOMUNIKACIJU, UREĐAJ BAZNE STANICE ZA 

BEŽIČNU KOMUNIKACIJU I BEŽIČNI 

KOMUNIKACIONI METOD 
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WIRELESS COMMUNICATION TERMINAL 

DEVICE, WIRELESS COMMUNICATION BASE 

STATION DEVICE AND WIRELESS 

COMMUNICATION METHOD 

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

Floor, New York, NY 10022, US 

(72) TAKEDA, Kazuki, c/o Panasonic Corporation, IP 

Center, Planning and Management Group,  

7f OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, 

Osaka 540-6207, JP; NISHIO, Akihiko, c/o Panasonic 

Corporation, IP Center, Planning and  

Management Group,  

7f OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, 

Osaka 540-6207, JP 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H05B 1/02 (2006.01)

 A24F 47/00 (2006.01)

 H05B 6/04 (2006.01)

 H05B 6/06 (2006.01)

 H05B 6/10 (2006.01)

 H05B 6/36 (2006.01) 

(11) 57456 B1 

(21) P-2018/0842 (22) 21.05.2015. 

(30) EP  21.05.2014.  14169191 

(86) WO 21.05.2015.   PCT/EP2015/061201 

(87) WO 26.11.2015.   WO 2015/177256 

(96) 21.05.2015.   15724272.8 

(97) 04.07.2018.   EP3145342 B   2018/27   EN 

(54) INDUKCIONI GREJNI UREĐAJ, SISTEM ZA 

ISPORUKU AEROSOLA KOJI SADRŽI 

INDUKCIONI GREJNI UREĐAJ I POSTUPAK 

NJEGOVOG RADA 

INDUCTIVE HEATING DEVICE, AEROSOL-

DELIVERY SYSTEM COMPRISING AN 

INDUCTIVE HEATING DEVICE, AND METHOD OF 

OPERATING SAME 

(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(72) ZINOVIK, Ihar, Nikolaevich, Rue du Chasselas 

20A, CH-2034 Peseux, CH; MIRONOV, Oleg, Rue des 

Battieux 1, CH-2000 Neuchâtel, CH; FURSA, Oleg, Rue 

du Montilier 21, CH-2523 Lignières, CH 

(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,  

11000 Beograd 
 

(51) H05B 37/02 (2006.01) 

 F21S 8/08 (2006.01) 
(11) 57405 B1 

(21) P-2018/0726 (22) 05.01.2015. 

(96) 05.01.2015.   15150119.4 

(97) 28.03.2018.   EP3041321 B   201813   EN 

(54) POSTUPAK ZA OBELEŽAVANJE 

SVETILJKI, SKLOP KONTROLERA I 

SVETILJKA 

METHOD FOR MARKING LUMINAIRES, 

CONTROLLER ARRANGEMENT AND LUMINAIRE 

(73) SCHREDER, Rue de Lusambo 67,  

1190 Bruxelles, BE 

(72) BRAND, Daniel, Hildegardisstrasse, 6, 50735 Köln, 

DE; RICHTER, Jörg, Südgracht, 35, 48529 Nordhorn, 

DE; SCHRÖDER, Helmut, Tulpenweg, 16, 65201 

Wiesbaden, DE; WELLENS, Didier, Avenue des Fleurs, 

52, 1950 Kraainem, BE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
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OBJAVA PATENATA U IZMENJENOM OBLIKU / PUBLICATION OF THE AMENDED 

PATENTS 
 

 

(51)  A61K 9/06 (2006.01)

 A61K 47/06 (2006.01) 
(11) 50832 B2 

(21) P-2009/0188 (22) 21.06.2005. 

(45) 31.08.2010. 

(30) DE  22.06.2004.  102004030044 

(86) WO 21.06.2005.   PCT/EP2005/006710 

(87) WO 29.12.2005.   WO 2005/123037 

(96) 21.06.2005.   05756084.9 

(97) 25.02.2009.   EP1758555 B   2009/09   DE 

(54) AGENS OLEOGELA SA SADRŽAJEM 

TRITERPENA, OLEOGEL SA SADRŽAJEM 

TRITERPENA I POSTUPAK ZA PROIZVODNJU 

OLEOGELA SA SADRŽAJEM TRITERPENA 

TRITERPENE-CONTAINING OLEOGEL-FORMING 

AGENT TRITERPENE-CONTAINING OLEOGEL 

AND METHOD FOR PRODUCING A TRITERPENE-

CONTAINING OLEOGEL 

(73) BIRKEN GMBH, Am Eichhof, 75223 Niefern-

Öschelbronn, DE 

(72) SCHEFFLER, Armin, Bussardweg 15/1,  

75229 Niefern-Öschelbronn, DE 

(74) KOJIĆ, Dragomir i ost, advokatsko ortačko društvo 

KARANOVIĆ & NIKOLIĆ, Resavska 23,  

11000 Beograd 
 

(51)  C07D 473/06 (2006.01)

 C07D 473/04 (2006.01)

 C07D 487/04 (2006.01)

 C07D 487/12 (2006.01) 

(11) 56066 B2 

(21) P-2017/0566 (22) 14.03.2014. 

(45) 31.10.2017. 

(30) US  15.03.2013.  201361789724 P 

(86) WO 14.03.2014.   PCT/US2014/027920 

(87) WO 18.09.2014.   WO 2014/143799 

(96) 14.03.2014.   14722452.1 

(97) 10.05.2017.   EP2970303 B   2017/19   EN 

(54) SUPSTITUISANI KSANTINI I POSTUPCI ZA 

NJIHOVU UPOTREBU 

SUBSTITUTED XANTHINES AND METHODS OF 

USE THEREOF 

(73) HYDRA BIOSCIENCES, INC., 45 Moulton Street, 

Cambridge, MA 2138, US 

(72) CHENARD, Bertrand, 7 Whaling Drive, Waterford, 

CT 06385, US; GALLASCHUN, Randall, 131 Sisson 

Road, Lebanon, CT 06249, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

од 16.08.2018. до 15.09.2018. године: 

 

Патент број 49234 чији је носилац Jelavić 

Milena, Put Firula 53, 21000 Split, HR, престао је да 

важи дана 15.09.2018. године. 

 

Патент број 49347 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, , Ingelheim, DE, престао је да важи дана 

29.08.2018. године. 

 

Патент број 49542 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, 

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

дана 21.08.2018. године. 

 

Патент број 49707 чији је носилац 

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, 124 

Grenzacherstrasse, Basle CH-4070, CH, престао је да 

важи дана 03.09.2018. године. 

 

Патент број 49837 чији је носилац МЕRCK 

SHARP & DOHME CORP. , 126 East Lincoln Avenue, 

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

дана 05.09.2018. године. 

 

Патент број 49838 чији је носилац MERIAL 

LLC, 2100 Ronson Road, ISD-200F, Iselin, NJ 08830-

3077, US; МЕRCK SHARP & DOHME CORP., 126 

East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US, 

престао је да важи дана 15.09.2018. године. 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.02.2018. до 15.03.2018. године: 

 

Патент број 49986 чији је носилац  Nešić 

Aleksandar, Bulevar dr Zorana Đinđića 80/37, 11070 

Novi Beograd, RS; Nešić Dušan, Bulevar dr Zorana 

Đinđića 88/37, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да 

важи дана 28.02.2018. године. 

 

Патент број 49991 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Bruningstrasse 

50, D-65929 Frankfurt/M, DE, престао је да важи дана 

16.02.2018. године. 

 

Патент број 50408 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Brüningstrasse 

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

дана 16.02.2018. године. 

Патент број 51117 чији је носилац TSETI, 

Ioulia , 3 Streit Str., GR-145 61 Kifissia , GR, престао је 

да важи дана 01.03.2018. године. 

 

Патент број 51514 чији је носилац AAGE V. 

KJÄRS MASKINFABRIK A/S, Söndergade 33, 8464 

Galten, DK, престао је да важи дана 03.03.2018. године. 

 

Патент број 51896 чији је носилац VITACARE 

GMBH & CO. KG, Konrad-Adenauer-Allee 8-10 , 

61118 Bad Vilbel , DE, престао је да важи дана 

21.02.2018. године. 

 

Патент број 52050 чији је носилац H. 

LUNDBECK A/S,, Ottiliavej 9, 2500 Valby-Copenhagen, 

DK, престао је да важи дана 15.03.2018. године. 

 

Патент број 52128 чији је носилац H. 

LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, 

престао је да важи дана 03.03.2018. године. 

 

Патент број 52386 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 

KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 27.02.2018. године. 

 

Патент број 52676 чији је носилац H. 

LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, 

престао је да важи дана 15.03.2018. године. 

 

Патент број 53200 чији је носилац ZAPTEC IP 

AS, Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger, 

NO, престао је да важи дана 23.02.2018. године. 

 

Патент број 53757 чији је носилац OREXO 

AB, Box 303, 751 05 Uppsala, SE, престао је да важи 

дана 06.03.2018. године. 

 

Патент број 53821 чији је носилац TEVA 

BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS R & D, 

INC., 425 Privet Rd, Horsham, PA 19044, US, престао 

је да важи дана 16.02.2018. године. 

 

Патент број 54245 чији је носилац ARSENAL 

JSCO, 100 Rozova Dolina St., 6100 Kazanlak, BG, 

престао је да важи дана 26.02.2018. године. 

 

Патент број 54553 чији је носилац CELGENE 

CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, 

US, престао је да важи дана 10.03.2018. године. 
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Патент број 54578 чији је носилац 

ARROWHEAD RESEARCH CORPORATION, 225 

South Lake Avenue Suite 1050, Pasadena, CA 91101, 

US, престао је да важи дана 19.02.2018. године. 

 

Патент број 54635 чији је носилац TAISHO 

PHARMACEUTICAL CO., LTD., 24-1, Takada 3-

chome Toshima-ku, Tokyo 170-8633, JP, престао је да 

важи дана 21.02.2018. године. 

 

Патент број 54915 чији је носилац PIERREL 

PHARMA S.R.L., Strada statale Appia 46/48, 81043 Capua 

(CE), IT, престао је да важи дана 17.02.2018. године. 

 

Патент број 54977 чији је носилац SICPA 

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

престао је да важи дана 12.03.2018. године. 

 

Патент број 55320 чији је носилац BDI-

BIOENERGY INTERNATIONAL AG., Parkring 18, 

8074 Grambach/Graz, AT, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Патент број 55354 чији је носилац 

INNAVIRVAX, Génopole Entreprises Campus 1 4 rue 

Pierre Fontaine, 91058 Evry, FR; INSTITUT 

NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE 

MÉDICALE, 101, rue de Tolbiac, 75013 Paris, FR, 

престао је да важи дана 22.02.2018. године. 

 

Патент број 55362 чији је носилац ASTELLAS 

PHARMA INC., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome 

Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP, престао је да важи дана 

12.03.2018. године. 

 

Патент број 55433 чији је носилац Lupin 

Limited, 3rd Floor, Off Western Express Highway, 

Santacruz (East), Mumbai 400055, IN, престао је да 

важи дана 23.02.2018. године. 

 

Патент број 55461 чији је носилац LR 

INTRALOGISTIK GMBH, Siemensstrasse 15, 84109 

Wörth a. d. Isar, DE, престао је да важи дана 

25.02.2018. године. 

 

Патент број 55710 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да 

важи дана 15.03.2018. године. 

 

Патент број 55726 чији је носилац AMGEN 

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

91320-1799, US, престао је да важи дана 07.03.2018. 

године. 

 

Патент број 55741 чији је носилац OVOBEST 

EIPRODUKTE GMBH & CO. KG, Hörster Wall 1, 

49434 Neuenkirchen-Vörden, DE, престао је да важи 

дана 06.03.2018. године. 

 

Патент број 56348 чији је носилац OFFICINE 

MACCAFERRI S.P.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola 

Predosa (BO), IT, престао је да важи дана 08.03.2018. 

године. 

 

Патент број 56665 чији је носилац BAYER 

PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Müllerstrasse 

178, 13353 Berlin, DE, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Патент број 56707 чији је носилац 

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A., Avda 

Mare de Deu de Montserrat 221, 08041 Barcelona, ES; 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE 

LA SIDA-CAIXA, Hospital Universitari Germans Trias 

i Pujol Carretera de Canyet, s/n, 08916 Badalona, ES, 

престао је да важи дана 25.02.2018. године. 

 

Патент број 56851 чији је носилац VALVOLINE 

LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 

100 Valvoline Way, Lexington, KY 40509, US, престао је 

да важи дана 14.03.2018. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.08.2018. до 15.09.2018. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

50416 промењена је у MERCK SERONO S.A., Centre 

Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

50741 промењена је у Merck Serono S.A., Centre 

Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

51523 промењена је у МЕRCK SERONO S.A., Centre 

Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH. 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 50373 извршен је пренос на 

Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 

Greifswald, DE; 

 

За патент бр. 50397 извршен је пренос на 

Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 

Greifswald, DE; 

 

За патент бр. 50422 извршен је пренос на 

Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 

Greifswald, DE; 

За патент бр. 50713 извршен је пренос на 

Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 

Greifswald, DE; 

 

За патент бр. 52216 извршен је пренос на Eli 

Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianopolis 

IN 46285, US; 

 

За патент бр. 54028 извршен је пренос на 

United Kingdom Research and Innovation Polaris 

House, North Star Avenue, Swindon SN2 1FL, GB; 

 

За патент бр. 55401 извршен је пренос на 

United Kingdom Research and Innovation Polaris 

House, North Star Avenue, Swindon SN2 1FL, GB; 

 

За патент бр. 55716 извршен је пренос на 

Berline-Chemie AG, Glienicker Weg 125-127, 12489 

Berlin, DE; 

 

За патент бр. 56431 извршен је пренос на 

Berline-Chemie AG, Glienicker Weg 125-127, 12489 

Berlin, DE; 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection 

Certificate Granted 
 

 

(21) SDZ-2017/0006 (11) 27 

(22) 31.05.2017. (13) I2 

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

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

(68) 53588 

(54) JEDINJENJA I KOMPOZICIJE KAO 

INHIBITORI PROTEIN KINAZA 

(92) 515-01-01265-16-001  13/12/2016 

(95) CERITINIB 

(94) 4 godine i 24 dana. 

 

(21) SDZ-2016/0006 (11) 28 

(22) 05.05.2016. (13) I2 

(73) TAIHO PHARMACEUTICAL CO.LTD., 1-27, 

Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 1010054 Tokyo, JP 

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

Beograd, RS 

(68) 52217 

(54) POSTUPAK SMANJENJA 

GASTROINTESTINALNE TOKSIČNOSTI USLED 

ADMINISTRACIJE TEGAFURA 

(92) 515-01-04933-14-001  19/11/2015; 

       515-01-04936-14-001  19/11/2015; 

       515-01-04939-14-001  19/11/2015; 

       515-01-04941-14-001  19/11/2015 

(95) KOMBINACIJA TEGAFURA, GIMERACILA, 

OTERACILA 

(94) 5 godina. 
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ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / 

Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie 
 

(21) SDZ-2016/0009 

(22) 22.6.2016. 

(71) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., 

LTD., P.O.Box 95, 76100 Rehovot, IL 

(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara  7, 11000 

Beograd, RS 

(68) 52885 

(54) NISKOFREKVENTNA TERAPIJA 

GLATIRAMER ACETATOM 

(92) 515-01-01683-15-001  04/02/2016 

(95) GLATIRAMER ACETAT  
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A43B 17/10 (2006.01)

 A61F 5/14 (2006.01) 
(11) 1562 U1 

(21) MP-2017/0066 (22) 22.11.2017. 

(54) VIŠESLOJNI ULOŽAK ZA CIPELE SA NANO 

KERAMIČKIM KUGLICAMA 

MULTILAYER SHOE INSOLE WITH NANO 

CERAMIC BALLS 

(73) GABRIĆ, Goran, Nađ Imrea 56, 24000 Subotica, RS 

(72) GABRIĆ, Goran, Nađ Imrea 56, 24000 Subotica, RS 
 

(51)  B23K 35/02 (2006.01)

 B23K 35/22 (2006.01) 
(11) 1563 U1 

(21) MP-2017/0075 (22) 12.04.2016. 

(30) HR  04.07.2015.  P20150727A 

(86) WO 12.04.2016.   PCT/HR2016/000013 

(87) WO 20.10.2016.   WO 2016/166559 

(54) CEVASTA ELEKTRODA ZA REZANJE I 

BUŠENJE POSTUPKOM SAGOREVANJA U 

ATMOSFERI KISEONIKA 

TUBULAR ELECTRODE FOR CUTTING AND 

DRILLING USING BURNING METHOD IN THE 

OXYGEN MIXTURE 

(73) STANEK, Josip, Gornji Kućan, Staromlinska 16, 

42000 Varaždin, HR 

(72) STANEK, Josip, Gornji Kućan, Staromlinska 16, 

42000 Varaždin, HR; STAREJ, Vladimir, Gornji Kućan 

Varaždinska 166, 42000 Varaždin, HR 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  C12G 3/12 (2006.01)

 B01B 1/08 (2006.01)

 B01D 1/06 (2006.01)

 B01D 3/04 (2006.01) 

(11) 1564 U1 

(21) MP-2018/0021 (22) 28.05.2018. 

(54) REKTIFIKACIONA KOLONA UREĐAJA ZA 

DESTILACIJU ALKOHOLA 

RECTIFICATION DEVICES COLUMN FOR THE 

ALCOHOL DISTILLATION 

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

(74) DIMITRIJEVIĆ, Slobodan, Admirala Geprata 7, 

11000 Beograd 
 

(51)  G01G 19/02 (2006.01) (11) 1565 U1 

(21) MP-2018/0024 (22) 05.06.2018. 

(54) MOBILNA BETONSKA KAMIONSKA 

ELEKTROMEHANIČKA VAGA 

MOBILE CONCRETE TRUCK 

ELECTROMECHANICAL SCALE 

(73) STEFANOVIĆ, Aleksandar, Laze Lazarevića 19, 

21000 Novi Sad, RS 

(72) STEFANOVIĆ, Aleksandar, Laze Lazarevića 19, 

21000 Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13,  

21000 Novi Sad 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.02.2018. до 15.03.2018. године 

 

Мали патент рег. бр. 1327 чији је носилац 

KALENTIĆ, Zoran, Daljska 12a, 11000 Beograd, RS и 

STOIMENOV, Miodrag, Vojislava Ilića 131, 11000 

Beograd, RS престао је да важи дана 10.03.2018. 

године. 

 

Мали патент рег. бр. 1363 чији је носилац 

KOVAČEVIĆ, Ilija, Dalmatinska 10, 22320 Inđija, RS 

престао је да важи дана 02.03.2018. године. 

 

Мали патент рег. бр. 1418 чији је носилац 

BEBIĆ, Jovan, Naselje "Oslobodioci Valjeva" 77/18, 

14000 Valjevo, RS престао је да важи дана 05.03.2018. 

године. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

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

 

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

 

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

Applications 
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 

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

 

 (51) Класификациона ознака по 

Међународној класификацији патената 

 Број објаве европске пријаве 

патента 

(23) Датум повлачења/одбијања захтева 

(30) Подаци о праву првенства међународне пријаве патента 

(86) Број и датум подношења међународне пријаве патента  

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

(87) Број и датум међународне објаве пријаве патента 

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

објављена 

(41) Датум када је податак постао доступан јавности 

(54) Назив проналаска на енглеском језику 

(71) Подаци о подносиоцу пријаве 

(72) Подаци о проналазачу 

(74) Подаци о пуномоћнику 

 

 ________________ 

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

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

PCT  prijave) означене су звездицом. 

________________ 

У овом броју Гласника објављујемо:  
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију  и објаве 

повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO 
Patent Bulletin бр. 34/2018– 38/20118  (22.08.2018. до 19.09.2018.). 

 
________________ 

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

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

 

(51) A01K   29/00 (2006.01)  (11) EP 3269234 A1 

 A01K   15/02 (2006.01) 

(30) US 07.08.2007. 835222 

 US 11.10.2007. 870995 

(96) EP 17182089.7   10.07.2008.   EN 

(97) EP 3269234   17.01.2018.   201803   EN 

(54) PET TOY WITH NOISE MAKING 

INSTRUMENT 
(71) THE KONG COMPANY, LLC, 16191-D Table 

Mountain Parkway, Golden, CO 80403, US 

(72) MARKHAM, JOSEPH P., The Kong Company, 

LLC16191-D Table Mountain Parkway, Golden, 

Colorado 80403-1641, US 

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

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/00 (2006.01)  (11) EP 3366278 A1 

 A61K    9/14 (2006.01) 

 A61K   31/00 (2006.01) 

(30) EP 23.06.2006. 06115938 

(96) EP 18153008.0   22.06.2007.   EN 

(97) EP 3366278   29.08.2018.   201835   EN 

(54) AQUEOUS SUSPENSIONS OF TMC278 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, Eastgate 

Village, Eastgate Little Island, Co. Cork, IE 

(72) BAERT, LIEVEN ELVIRE COLETTE, Jozef 

Van Walleghemstraat 11, 8200 Brugge 2, BE 

DRIES, WILLY ALBERT MARIA CARLO, 

Molenzijde 17, 2330 Merksplas, BE 

SCHUELLER, LAURENT BRUNO, Montebellostraat 

34, 2018 Antwerpen, BE 

FRANÇOIS, MARC KAREL JOZEF, Zinnialaan 16, 

2950 Kapellen, BE 

VAN REMOORTERE, PETER JOZEF MARIA, c/o 

Janssen Research & Development, LLC1125 Trenton 

Harbourton Road, Titusville, 08560 New Jersey, US 

(74) VERVOORT, LIESBETH, Johnson & Johnson 

Patent Law Department Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   31/573(2006.01)  (11) EP 3275445 A1 

 A61K   31/58 (2006.01) 

 A61K   31/7088(2006.01) 

 A61K   38/00 (2006.01) 

 A61K    9/00 (2006.01) 

 A61K    9/10 (2006.01) 

 A61K    9/127 (2006.01) 

 A61K    9/19 (2006.01) 

 A61P   27/02 (2006.01) 

(30) US 10.08.2009. 538435 

(96) EP 17191206.6   29.01.2010.   EN 

(97) EP 3275445   31.01.2018.   201805   EN 

(54) OPHTHALMIC DRUG DELIVERY SYSTEM 

CONTAINING PHOSPHOLIPID AND CHOLESTEROL 
(71) TAIWAN LIPOSOME CO., LTD., 11F-1, N DEG . 

3 Yuan Cyu Street Nankang, Taiwan Taipei City 115, TW 

;TLC BIOPHARMACEUTICALS, INC., 423 North 

Canal Street 20, South San Francisco, CA 94080, US 

(72) SHIH, SHEUE-FANG, 11F.-1, No.3, Yuanqu 

Street, Nangang District, 11503 Taipei City, TW 

CHANG, PO-CHUN, 11F.-1, No.3, Yuanqu Street, 

Nangang District, 11503 Taipei City, TW 

TSENG, YUN-LONG, 11F.-1, No.3, Yuanqu Street, 

Nangang District, 11503 Taipei City, TW 

GUO, LUKE, S., S., 432 North Canal St., Suite 20,, 

SOUTH SAN FRANCISCO, 94080, US 

HONG, KEELUNG, 432 North Canal St., Suite 20,, 

SOUTH SAN FRANCISCO, 94080, US 

(74) REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles,  

75847 Paris Cedex 17, FR 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  215/56 (2006.01)  (11) EP 3281939 A1 

(30) JP 20.05.2004. 2004150979 

(96) EP 17186674.2   19.05.2005.   EN 

(97) EP 3281939   14.02.2018.   201807   EN 

(54) METHOD OF PRODUCING STABLE 

CRYSTAL OF 4-OXOQUINOLINE COMPOUND 
(71) JAPAN TOBACCO INC., 2-1 Toranomon 2-

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

(72) SATOH, MOTOHIDE, c/o Central 

Pharmaceutical Research Institute1-1, Murasaki-cho, 

Takatsuki-shi, Osaka, Osaka 569-1125, JP 

MOTOMURA, TAKAHISA, c/o Central Pharmaceutical 

Research Institute1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, 

Osaka, Osaka 569-1125, JP 

MATSUDA, TAKASHI, c/o Central Pharmaceutical 

Research Institute1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, 

Osaka, Osaka 569-1125, JP 

KONDO, KENTARO, c/o Central Pharmaceutical 

Research Institute1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, 

Osaka, Osaka 569-1125, JP 

ANDO, KOJI, c/o Central Pharmaceutical Research 

Institute1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka, Osaka 

569-1125, JP 

MATSUDA, KOJI, c/o Central Pharmaceutical Research 

Institute1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka, Osaka 

569-1125, JP 

MIYAKE, SHUJI, c/o Central Pharmaceutical Research 

Institute1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka, Osaka 

569-1125, JP 

UEHARA, HIDETO, c/o Central Pharmaceutical 

Research Institute1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, 

Osaka, Okayama 569-1125, JP 
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(74) VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE 

RECHTSANWÄLTE MBB, Siebertstrasse 3, 81675 

München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  401/04 (2006.01)  (11) EP 3269713 A1 

 C07D  413/04 (2006.01) 

 A61K   31/4545(2006.01) 

(30) US 01.07.2004. 584502 P 

(96) EP 17165369.4   29.06.2005.   EN 

(97) EP 3269713   17.01.2018.   201803   EN 

(54) PIPERIDINE DERIVATIVES AS NK1 

ANTAGONISTS 
(71) OPKO HEALTH, INC., 4400 Biscayne Blvd., 

Miami, FL 33137, US 

(72) PALANI, ANANDAN, 25 Reinhart Way, 

Bridgewater, NJ New Jersey 08807, US 

SHIH, NENG-YANG, 4 Overlook Drive, Warren, NJ 

New Jersey 07059, US 

HUANG, XIANHAI, 16 Hemlock Circle, Warren, NJ 

New Jersey 07059, US 

XIAO, DONG, 199 King George Road, Warren,  

NJ New Jersey 07059, US 

PALIWAL, SUNIL, 5 Golf View Court, Monroe 

Township, NJ New Jersey 08831, US 

TSUI, HON-CHUNG, 41 Cortland Drive, East 

Brunswick, NJ New Jersey 08816, US 

WROBLESKI, MICHELLE LACI, 1507 South Branch 

Drive, Whitehouse Station, NJ New Jersey 08889, US 

RAO, ASHWIN U., 806 Evergreen Forest Boulevard, 

Avenel, NJ New Jersey 07001, US 

WANG, CHENG, 540 Stevens Drive Apt. 314, King of 

Prussia, PA Pennsylvania 19406, US 

SHAH, SAPNA S., 3 Augusta Drive, Westampton, NJ 

New Jersey 08060, US 

(74) SIMPSON, TOBIAS RUTGER, Mathys & Squire 

LLP The Shard 32 London Bridge Street, London SE1 

9SG, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/28 (2006.01)  (11) EP 3351560 A1 

 A61P   37/08 (2006.01) 

(30) US 29.10.2008. 260307 

(96) EP 18158965.6   27.10.2009.   EN 

(97) EP 3351560   25.07.2018.   201830   EN 

(54) MEDICAL USE OF HIGH AFFINITY 

HUMAN ANTIBODIES TO HUMAN IL-4 

RECEPTOR 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US 

(72) PAPADOPOULOS, NICHOLAS J, 59 Heritage 

Lane, Lagrangeville, NY 12540, US 

FAIRHURST, JEANETTE L, 23 Parkview Court, White 

Plains, NY 10603, US 

HUANG, TAMMY T, 28 Gideon Reynolds Road, Cross 

River, NY 10518, US 

MARTIN, JOEL H, 244 Church Road, Putnam Valley, 

NY 10579, US 

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

WC1R 5JJ, GB 
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА 

ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A21D   13/00 (2006.01)  (11) EP 1810572 A1 

 A21D    6/00 (2006.01) 

 A21D   10/02 (2006.01) 

(23) 03.08.2018. 

(30) IT 13.01.2006. ge20060004 

(96) EP 07000006.2   02.01.2007.   EN 

(97) EP 1810572   25.07.2007.   200730   EN 

(54) FILLED PASTRY AND RELATIVE 

MANUFACTURING PROCESS 
(71) SUPER CROISSANT S.R.L., Loc. Pratolino, 

19038 Sarzana SP, IT 

(72) MARSILI, ROBERTO, Loc. Pratolino,  

19038 Sarzana (SP), IT 

(74) SERGIO, STEFANO, Studio di Consulenza 

Tecnica Via L. Lanfranconi n.5/10 s.s., 16121 Genova, IT 

_____________________________________________ 

 

(51) A61B    5/08 (2006.01)  (11) EP 2369989 A1 * 

(23) 20.03.2018. 

(30) US 01.12.2008. 118977 P 

(86) PCT/US2009066103   30.11.2009.   EN 

(96) EP 09830923.0   30.11.2009.   EN 

(87) WO2010065452   10.06.2010.   201023 

(97) EP 2369989   05.10.2011.   201140   EN 

(54) BREATH ANALYSIS SYSTEMS AND METHODS 

FOR ASTHMA, TUBERCULOSIS AND LUNG CANCER 

DIAGNOSTICS AND DISEASE MANAGEMENT 
(71) TRICORNTECH CORPORATION, San Jose 

Biocenter 5941 Optical Court, San Jose, CA 95138, US 

(72) WANG, LI-PENG, 6423 Bancroft Way, San 

JoseCalifornia 95052, US 

YOUNG, CHI-LIN, 6605 Creekview Court, San 

JoseCalifornia 95120, US 

HUANG, CHIEN-LIN, No. 45-3Lane 288Jhonggang 

RoadTaipei CountySinjhuang City, Taiwan 24245, CN 

CHOU, TSUNG-KUAN A., 4861 Montreal Drive, San 

JoseCalifornia 95130, US 

(74) UEXKÜLL & STOLBERG, Partnerschaft von 

Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4,  

22607 Hamburg, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/14 (2006.01)  (11) EP 2170281 A1 * 

 A61K    9/20 (2006.01) 

 A61K   31/4985(2006.01) 

(23) 06.03.2018. 

(30) DE 22.06.2007. 102007028869 

(86) PCT/EP2008005066   23.06.2008.   DE 

(96) EP 08759325.7   23.06.2008.   DE 

(87) WO2009000493   31.12.2008.   200901 

(97) EP 2170281   07.04.2010.   201014   DE 

(54) METHOD FOR THE PRODUCTION OF A 

MEDICAMENT CONTAINING TADALAFIL 
(71) RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-Strasse 3, 

89079 Ulm, DE 

(72) ALLES, RAINER, Riehenstr. 232, 4058 Basel, CH 

SCHULZE NAHRUP, JULIA, Kraillinger Weg 8, 82061 

Neuried, DE 

RIMKUS, KATRIN, Adelheidstr. 25 b, 80798 München, DE 

(74) BÖSL, RAPHAEL KONRAD, Isenbruck Bösl Hörschler 

LLP Patentanwälte Prinzregentenstraße 68, 81675 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   31/343(2006.01)  (11) EP 2280701 A2 * 

 A61P    9/00 (2006.01) 

 A61P    9/04 (2006.01) 

(23) 13.02.2017. 

(30) FR 17.04.2008. 0802127 

 US 18.04.2008. 45995 

 FR 10.06.2008. 0803208 

 US 10.06.2008. 60257 

 EP 11.02.2009. 09290095 

 US 11.02.2009. 151611 

 EP 11.02.2009. 09290098 

 US 11.02.2009. 151622 

 US 13.03.2009. 159956 

(86) PCT/IB2009005587   16.04.2009.   EN 

(96) EP 09754178.3   16.04.2009.   EN 

(87) WO2009144550   03.12.2009.   200949 

(97) EP 2280701   09.02.2011.   201106   EN 

(54) USE OF DRONEDARONE FOR THE 

PREPARATION OF A MEDICAMENT FOR USE 

IN THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR 

HOSPITALIZATION OR OF MORTALITY 
(71) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

(72) GAUDIN, CHRISTOPHE, c/o Sanofi-aventisDepartement 

Brevets174 avenue de France, F-75013 Paris, FR 

HAMDANI, NACÉRA, c/oSanofi-aventisDepartement 

Brevets174 avenue de France, F-75013 Paris, FR 

RADZIK, DAVIDE, c/o Sanofi-aventisDepartement 

Brevets174 avenue de France, F-75013 Paris, FR 

VAN EICKELS, MARTIN, c/o Sanofi-aventis 

Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt, DE 

(74) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   31/5517(2006.01)  (11) EP 2419106 A1 * 

 A61P   35/02 (2006.01) 

(23) 21.03.2018. 

(30) US 14.04.2009. 169094 P 

(86) PCT/US2010030315   08.04.2010.   EN 

(96) EP 10714407.3   08.04.2010.   EN 
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(87) WO2010120614   21.10.2010.   201042 

(97) EP 2419106   22.02.2012.   201208   EN 

(54) BENZODIAZEPINE DERIVATIVE FOR 

THE TREATMENT OF HEMATOPOIETIC 

NEOPLASM AND LEUKEMIA 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

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

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

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

 

(111) 75378 (181) 08.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1967 (220) 08.12.2017. 

 (151) 16.08.2018. 

(732) Миодраг Гудовић, Војводе Шупљикца 45, 

21000 Нови Сад, RS 

(740) Шећеров Миомир, Булевар Михајла Пупина 6, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 07.15.05; 26.04.18; 26.11.08; 27.03.01; 

27.03.11; 27.05.10; 29.01.07; 29.01.08  

(591) браон, црна.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари, књиговезачки материјал, 

фотографије, канцеларијски материјал, лепкови за 

канцеларијске и кућне потребе, уметнички материјали, 

кичице, канцеларијски прибор, материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата), пластични материјал за 

паковање, штампарска слова, клишеи.  

Кл. 30:  кафа, чај.  

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

воћни напици, воћни сокови, сирупи и други 

препарати за производњу пића, пиво.  

Кл. 33:  вино, бренди, виски.   

Кл. 43:   услуге кафеа, услуге кафетерија, услуге 

ресторана, услуге барова.  
 

(111) 75379 (181) 29.03.2028. 

(210) Ж- 2018-466 (220) 29.03.2018. 

 (151) 16.08.2018. 

(732) Друштво за пројектовање и изградњу 

информационих система YUNET 

INTERNATIONAL d.o.o. , Дубровачка 35/III, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 

27.05.21; 29.01.13  

(591) плава, црна, бела.  

(511) Кл. 38:  телефонске услуге; телефонске 

комуникације; емитовање кабловске телевизије; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко рачунарских терминала; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос електронске поште; 

пренос факсимилом; информације о 

телекомуникацијама; изнајмљивање уређаја за слање 

порука; комуникација преко мреже оптичких влакана; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање телекомуникационе 

опреме; изнајмљивање телефона; сателитски пренос; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са глобалном 

рачунарском мрежом; услуге телекомуникационог 

усмеравања и повезивања; услуге телеконференција; 

обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама; 

омогућавање приступа рачунарским базама података; 

услуге говорне поште; пренос дигиталних датотека; 

бежично емитовање; услуге видеоконференција; 

пружање услуга онлајн форума; data стриминг (проток) 

података; пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 42:  изнајмљивање рачунара; рачунарско 

програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

поновно успостављање рачунарских података; 

одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; израда и одржавање веб 

страница за друге; хостинг рачунарских сајтова (веб 

сајтова); инсталирање рачунарског софтвера; cloud 

seeding; конвертовање рачунарских података и 

програма, осим физичког конвертовања; саветовање 

у области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб 

сервера заштита од рачунарских вируса; 

обезбеђивање алата за претраживање (претраживача) 

на интернету; саветовање о изради веб сајтова; 

софтвер у виду сервиса (SaaS); саветовање у вези 

информационих технологија; сервер хостинг; чување 

резервне копије података ван мреже (off-site data 

backup); електронско похрањивање података; 

пружање информација о рачунарским технологијама 

и програмирању путем Интернет странице; cloud 

computing; саветодавне услуге из области 
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комјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; саветовање 

о сигурности рачунара; надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова, креирање и 

дизајнирање за друге; индекса информација 

заснованих на интернету (услуге информационе 

технологије); консултације о безбедности интернета; 

консултације о сигурности података; услуге 

кодирања података; надгледање раунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; електронско надгледање података о 

заштити личности ради откривања крађе идентитета 

путем интернета; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга (PaaS).  
 

(111) 75380 (181) 22.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2031 (220) 22.12.2017. 

 (151) 16.08.2018. 

(732) HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA, Потес 

Румска петља 5, 22400 Рума, RS 

(740) Мирко Василић, Кнегиње Љубице 6,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.07.06; 25.03.03; 27.03.12; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) тамно плава, светло плава, бела.  

(511) Кл. 20:  намештај; седишта; наслони за главу; 

душеци; кревети; софе; столови и клупе; 

декоративни јастучићи; јастуци; јастуци-наслони.  

Кл. 22:  материјал за пуњење; материјал за пуњење, 

постављање које није од гуме, пластике, папира или 

картона; материјали за тапацирање, пуњење, изузев 

гуме, пластике, папира или картона.  

Кл. 24:  зидне таписерије од текстила; јоргани; 

чаршави; јастучнице; прекривачи; ћебад; пешкири од 

текстила; навлаке (покривачи) за душеке; столњаци 

(који нису од папира).  
 

(111) 75381 (181) 16.03.2027. 

(210) Ж- 2017-330 (220) 16.03.2017. 

 (151) 16.08.2018. 

(732) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 

South, Seattle, Washington 98134, USA, US 

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

11000 Београд 

(540) 

PERFECTEA 

(511) Кл. 11:  eлектрични апарати, наиме, апарати за 

припремање еспресо кафе, апарати за припремање 

кафе, кетлери, чајници, апарати за припремање чаја, 

лончићи за припрему пића на пару, диспензери за 

воду за кућну и комерцијалну употребу; филтери за 

воду; јединице за филтрацију и пречишћавање воде и 

њихови заменски кертриџи и филтери.   

Кл. 21:  неелектрични апарати за припремање кафе 

путем цеђења, неелектричне посуде за припремање кафе 

путем притиска, неелектрични кетлери; инфузери за чај 

који нису од племенитог метала; чајници који нису од 

племенитог метала; цедиљке за чај; неелектрични 

грејачи за чај који се састоје од чајника са држачем; 

топлотно изоловане посуде за пиће; шољице; тацне; 

шоље; посуде од стакла за пиће; филтери за кафу за 

вишекратну употребу који нису од папира; подметачи 

који нису од папира и нису платнене салвете и 

стољнаци; сервиси за чај који нису од племенитих 

материјала; послужавници за кућну употребу; посуђе; 

тањири; чиније; бокали; подметачи за вруће посуде; 

кутије за употребу у домаћинству и кухињи; навлаке за 

чајнике; држачи за свеће који нису од племенитог 

метала; свећњаци који нису од племенитог метала; 

фигурине од порцелана, керамике, глине или стакла; 

порцелански декоративни украси; лопатице (стони 

прибор) за кухињску употребу; неелектричне мутилице 

за кухињску употребу.  
 

(111) 75382 (181) 19.01.2028. 

(210) Ж- 2018-76 (220) 19.01.2018. 

 (151) 16.08.2018. 

(300) 37504  01.08.2017.  AD. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(740) Живко Мијатовић & Partners доо , Студентски 

трг 4, 11000, Београд 

(540) 

GLO FUSE  

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

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана и 

замене дувана ради удисања.  
 

(111) 75383 (181) 19.01.2028. 

(210) Ж- 2018-77 (220) 19.01.2018. 

 (151) 16.08.2018. 

(300) 37505  01.08.2017.  AD. 
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(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(740) Живко Мијатовић & Partners доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CORES  

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

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи 

за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

дувана и замене дувана ради удисања.  
 

(111) 75384 (181) 19.01.2028. 

(210) Ж- 2018-78 (220) 19.01.2018. 

 (151) 16.08.2018. 

(300) 37499  01.08.2017.  AD. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(740) Живко Мијатовић & Partners доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

STIKS  

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

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи 

за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

дувана и замене дувана ради удисања.  
 

(111) 75385 (181) 16.04.2028. 

(210) Ж- 2018-545 (220) 16.04.2018. 

 (151) 16.08.2018. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA 

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

11000 Београд 

(540) 

LYSOBACT COMPLETE SPRAY 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 75386 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-554 (220) 17.04.2018. 

 (151) 16.08.2018. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skopje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Partners доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Furento 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 75387 (181) 08.05.2027. 

(210) Ж- 2017-634 (220) 08.05.2017. 

 (151) 17.08.2018. 

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

11080 Београд-Земун, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040  Београд 

(540) 

FAST 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, нарочито ракија, 

водка, рум и ликери.  

Кл. 34:  дуван; артикли за пушаче; шибице, цигарете.  
 

(111) 75388 (181) 08.05.2027. 

(210) Ж- 2017-635 (220) 08.05.2017. 

 (151) 17.08.2018. 

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

11080 Београд-Земун, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040  Београд 

(540) 

DE SANTIS 

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

(111) 75389 (181) 22.03.2028. 

(210) Ж- 2018-448 (220) 22.03.2018. 

 (151) 17.08.2018. 

(732) Привредно друштво за производњу, промет и 

услуге у унутрашњој и спољној трговини "ПЕШТАН"  

д.о.о. Аранђеловац, 1300 каплара 189, 34301 

Буковик, Аранђеловац, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.13  

(511) Кл. 37:  грађевинско конструисање и изградњa 

сталних грађевина; услуге водоинсталатера и 

инсталатера грејања (услуге поправљања и 

инсталирања).   
 

(111) 75390 (181) 22.03.2028. 

(210) Ж- 2018-449 (220) 22.03.2018. 

 (151) 17.08.2018. 

(732) Привредно друштво за производњу, промет 

и услуге у унутрашњој и спољној трговини 

"ПЕШТАН"  д.о.о. Аранђеловац, 1300 каплара 189, 

34301 Буковик, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.17  

(511) Кл. 37:  грађевинско конструисање и изградњa 

сталних грађевина; услуге водоинсталатера и 

инсталатера грејања (услуге поправљања и 

инсталирања).   
 

(111) 75391 (181) 02.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1246 (220) 02.08.2018. 

 (151) 17.08.2018. 

(732) AGROMARKET doo, Краљевачког батаљона 

235/2, 34000 Крагујевац, RS 

(540) 

PIRINEJ 

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

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 75392 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-483 (220) 30.03.2018. 

 (151) 21.08.2018. 

(732) Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз 

Милош" а.д. Аранђеловац, Јужна индустријска 

зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

TUBE 

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

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(111) 75393 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-473 (220) 30.03.2018. 

 (151) 21.08.2018. 

(732) HR Partners d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Владимира Поповића 6-8, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Ирена Калмић, Кнегиње Љубице 6, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.13; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) Кл. 35:  услуге агенција за запошљавање, 

психолошко тестирање за избор запослених, услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању) 

проналажење особља, ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама, припрема 

платних листи (payroll preparation), саветодавне 

услуге у пословном управљању, обавештења о 

пословима, консултације у вези са избором особља, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, преговарање о пословним уговорима за 

друге, услуге праћења тржишта, истраживање 

тржишта, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација.   

Кл. 41:  услуге пружања обуке, професионално 

усмеравање (саветовање у вези са образовањем или 

обуком), организовање и вођење конференција,  

организовање и вођење конгреса, практична настава 

(обука путем демонстрације), припрема и вођење 

семинара, организовање и вођење радионица (обука), 

обука (тренирање), услуге професионалне 

преквалификације.  
 

(111) 75394 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-472 (220) 30.03.2018. 

 (151) 21.08.2018. 

(732) HR Partners d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Владимира Поповића 6-8, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Ирена Калмић, Кнегиње Љубице 6, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.24; 04.05.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.04 

(591) жута, плава.  
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(511) Кл. 35:  услуге агенција за запошљавање, 

психолошко тестирање за избор запослених, услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању) 

проналажење особља, ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама, припрема 

платних листи (payroll preparation), саветодавне 

услуге у пословном управљању, обавештења о 

пословима, консултације у вези са избором особља, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, преговарање о пословним уговорима за 

друге, услуге праћења тржишта, истраживање 

тржишта, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација.   

Кл. 41:  услуге пружања обуке, професионално 

усмеравање (саветовање у вези са образовањем или 

обуком), организовање и вођење конференција,  

организовање и вођење конгреса, практична настава 

(обука путем демонстрације), припрема и вођење 

семинара, организовање и вођење радионица (обука), 

обука (тренирање), услуге професионалне 

преквалификације.   
 

(111) 75395 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-471 (220) 30.03.2018. 

 (151) 21.08.2018. 

(732) HR Partners d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Владимира Поповића 6-8, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Ирена Калмић, Кнегиње Љубице 6, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.03.10; 26.03.12; 26.03.14; 27.05.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива.  

(511) Кл. 35:  услуге агенција за запошљавање, 

психолошко тестирање за избор запослених, услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању) 

проналажење особља, ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама, припрема 

платних листи (payroll preparation), саветодавне 

услуге у пословном управљању, обавештења о 

пословима, консултације у вези са избором особља, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, преговарање о пословним уговорима за 

друге, услуге праћења тржишта, истраживање 

тржишта, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација.  

Кл. 41:  услуге пружања обуке, професионално 

усмеравање (саветовање у вези са образовањем или 

обуком), организовање и вођење конференција, 

организовање и вођење конгреса, практична настава 

(обука путем демонстрације), припрема и вођење 

семинара, организовање и вођење радионица (обука), 

обука (тренирање), услуге професионалне 

преквалификације.   
 

(111) 75396 (181) 26.03.2028. 

(210) Ж- 2018-454 (220) 26.03.2018. 

 (151) 21.08.2018. 

(732) Машинопројект КОПРИНГ Београд, 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ, 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ, Добрињска 

8а, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 27.01.02; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) марин плава, сребрна.  

(511) Кл. 37:  Грађевински надзор;консултантске услуге у 

вези са изградњом зграда; консултације о 

грађењу;консултовање у вези са надзором грађевинских 

радова; надзор над рушењем зграда; надзор 

реконструкције зграда; пружање информација у вези са 

реконструкцијом зграда; пужање информација у вези са 

реновирањем зграда; саветодавне услуге које се односе на 

изградњу зграда и осталих конструкција; саветодавне 

услуге које се односе на одржавање, поправку и 

реновирање зграда и других конструкција.  

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског храдвера и софтвера.  
 

(111) 75397 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-476 (220) 30.03.2018. 

 (151) 22.08.2018. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.15.25; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.01  
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(591) црвена.  

(511) Кл. 16:  штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари.   

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.   

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови.  

Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање и 

пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма кабловске 

телевизије; емитовање филмова путем интернета; 

радијско емитовање путем интернета; сателитско 

телевизијско емитовање; емитовање мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање телевизијских 

програма путем интернета; кабловско емитовање радио и 

телевизијских програма; услуге телевизијског емитовања 

за мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; емитовање 

радио и телевизијских програма путем сателита; 

емитовање телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос кинематографских 

филмова и филмова путем интернета; емитовање видео 

записа путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање и пренос телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; емитовање радио и телевизијских 

програма путем кабловских или бежичних мрежа; 

емитовање програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже (VPN); 

омогућавање приступа платформама и порталима на 

интернету; сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, 

слике, сигнала и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV).  Кл. 39:  организација и 

резервација путних аранжмана за пословне потребе и 

потребе разоноде.   

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

музике; продукција плоча; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

продукција и дистрибуција кинематографских 

филмова; продукција и дистрибуција радијских 

програма; продукција и дистрибуција телевизијских 

програма; продукција и објављивање музике; услуге 

продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програма; услуге продукције забавних 

догађаја уживо; услуге продукције музичких видео 

спотова; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција 

музичких, филмских и видео снимака; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; забавне и спортске 

активности; организовање спортских догађаја и 

такмичења; издавање годишњака; издавање књига; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа.  

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције (правне услуге); лиценцирање права у 

области видео продукције (правне услуге); 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције (правне услуге); менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.   
 

(111) 75398 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-477 (220) 30.03.2018. 

 (151) 22.08.2018. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.09; 28.05.00  

(511) Кл. 16:  штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари.  

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови.  

Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање и 

пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма кабловске 

телевизије; емитовање филмова путем интернета; 

радијско емитовање путем интернета; сателитско 

телевизијско емитовање; емитовање мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање телевизијских 

програма путем интернета; кабловско емитовање радио 

и телевизијских програма; услуге телевизијског 

емитовања за мобилне телефоне; емитовање аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање радио и телевизијских програма 

путем сателита; емитовање телевизијских програма који 

се плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем интернета; 
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емитовање видео записа путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; емитовање и пренос 

телевизијских програма који се плаћају по гледању; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

кабловских или бежичних мрежа; емитовање програма 

путем глобалне рачунарске мреже; комуникација путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике, 

сигнала и података; услуге преноса телевизије путем 

интернета (IPTV).   

Кл. 39:  организација и резервација путних 

аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде.   

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за емитовање 

на мобилним телефонима; продукција музике; продукција 

плоча; продукција емисија и филмова; продукција 

звучних и видео снимака; продукција и дистрибуција 

кинематографских филмова; продукција и дистрибуција 

радијских програма; продукција и дистрибуција 

телевизијских програма; продукција и објављивање 

музике; услуге продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције радијских 

програма; услуге продукције забавних догађаја уживо; 

услуге продукције музичких видео спотова; 

организовање, представљање и продукција емисија и 

наступа уживо; продукција и дистрибуција музичких, 

филмских и видео снимака; организовање, продукција и 

представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; забавне и спортске активности; 

организовање спортских догађаја и такмичења; издавање 

годишњака; издавање књига; издавање часописа; 

издавање журнала; издавање електронских часописа; 

издавање мултимедијалног материјала он-лајн; издавање 

електронских књига и он-лајн часописа.   

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције (правне услуге); лиценцирање права у 

области видео продукције (правне услуге); 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције (правне услуге); менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.  
 

(111) 75399 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-479 (220) 30.03.2018. 

 (151) 22.08.2018. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.09; 28.05.00  

(511) Кл. 16:  штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари. 

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови.  

Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање 

и пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање филмова путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

сателита; емитовање телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање радио и телевизијских програма 

путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже 

(VPN); омогућавање приступа платформама и 

порталима на интернету; сателитски, кабловски и 

мрежни пренос звука, слике, сигнала и података; 

услуге преноса телевизије путем интернета (IPTV).   

Кл. 39:  организација и резервација путних 

аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде.  

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

музике; продукција плоча; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

продукција и дистрибуција кинематографских филмова; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција и дистрибуција телевизијских програма; 

продукција и објављивање музике; услуге продукције 

анимација; услуге продукције кинематографских 

филмова; услуге продукције радијских програма; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; услуге продукције 

музичких видео спотова; организовање, представљање и 

продукција емисија и наступа уживо; продукција и 

дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 
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организовање, продукција и представљање догађаја за 

образовне, културне или забавне потребе; забавне и 

спортске активности; организовање спортских догађаја и 

такмичења; издавање годишњака; издавање књига; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и он-

лајн часописа.  

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције (правне услуге); лиценцирање права у 

области видео продукције (правне услуге); 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције (правне услуге); менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.   
 

(111) 75400 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-487 (220) 30.03.2018. 

 (151) 22.08.2018. 

(732) Government of Canada-Department of Foreign 

Affairs, Trade and Development, 111 Sussex Drive, 

Ottawa, Ontario K1N 1J1, CA 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

EduCanada 

(511) Кл. 35:  промотивне услуге намењене 

промоцији канадских образовних институција и 

праћењу и налажењу образовних могућности у 

Канади за стране студенте. 

Кл. 41:  развијање веза између канадских и страних 

образовних институција дистрибуцијом 

информативних материјала путем штампе и он-лајн, 

као и организацијом и промоцијом образовних 

сајмова и догађаја за информисање и повезивање 

намењених новинарима, образовним саветницима и 

студентима, на тему канадских образовних 

институција и могућности.   
 

(111) 75401 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-478 (220) 30.03.2018. 

 (151) 22.08.2018. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.09; 28.05.00  

(511) Кл. 16:  штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари.   

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови.  

Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање 

и пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање филмова путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

сателита; емитовање телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање радио и телевизијских програма 

путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже 

(VPN); омогућавање приступа платформама и 

порталима на интернету; сателитски, кабловски и 

мрежни пренос звука, слике, сигнала и података; 

услуге преноса телевизије путем интернета (IPTV).   

Кл. 39:  организација и резервација путних 

аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде.  

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

музике; продукција плоча; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

продукција и дистрибуција кинематографских филмова; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција и дистрибуција телевизијских програма; 

продукција и објављивање музике; услуге продукције 

анимација; услуге продукције кинематографских 

филмова; услуге продукције радијских програма; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; услуге продукције 

музичких видео спотова; организовање, представљање и 

продукција емисија и наступа уживо; продукција и 

дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 

организовање, продукција и представљање догађаја за 
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образовне, културне или забавне потребе; забавне и 

спортске активности; организовање спортских догађаја и 

такмичења; издавање годишњака; издавање књига; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и он-

лајн часописа.   

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције (правне услуге); лиценцирање права у 

области видео продукције (правне услуге); 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције (правне услуге); менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.  
 

(111) 75402 (181) 29.06.2027. 

(210) Ж- 2017-998 (220) 29.06.2017. 

 (151) 23.08.2018. 

(732) Сергеј Ћетковић, Ламартинова 20, Београд, RS 

(740) Марко Зечевић, Драгослава Јовановића 13/3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.03; 02.05.23; 29.01.15  

(591) Pantone 115 C, Pantone 136 C, Pantone 1565 C, Pantone 

7618 CP, Pantone 702 CP, Pantone 7434 C, Pantone 7667 CP, 

Pantone 294 C, Pantone 702 C, Pantone 7419 C   

(511) Кл. 9:  цртани филмови, рачунарски програми, 

снимљени, оперативни рачунарски програми, снимљени, 

рачунарски софтвер, снимљени, рачунарски програми 

(софтвери који се могу преузети), украсни магнети, 

софтвери за рачунарске игре, апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузети.  

Кл. 16:  сликовнице, дечије сликовнице, постери, огласни 

панои од папира или картона, албуми, бележнице, 

нотеси, слике, штампани материјал (висока штампа), 

таблице за писање, слике, урамљене или неурамљене, 

новине, периодичне публикације, атласи, улазнице, 

блокови за цртање, памфлети, мустре (шеме за вез), 

жигови (печати), обрасци за прецртавање, фолије за 

прецртавање, карте, картон, каталози, књиге са песмама 

или нотама, омоти за папир, књиге, конусне папирне 

кесе, цртежи који се копирају на подлогу, преносиве 

слике (декалкоманије), табле за цртање, материјали за 

цртање, инструменти за цртање, коверте, папир за 

паковање, папир за увијање, материјали за писање, 

фотографије (штампане), комплети за цртање, фигурине 

(статуете) направљене од смесе са папиром, шаблони (од 

папира), графичке репродукције, цртежи, скице, 

дописнице, разгледнице, штампане ствари, штампарски 

бланкети, који нису од текстила, штампане публикације, 

приручници, папир за писање, столњаци од папира, 

марамице од папира, прекривачи столова од папира, 

фото-гравуре, нацрти, шаблони, матрице за умножавање, 

портрети, проспекти, магазини (периодични), папирне 

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

подметачи за сто од папира, поштанске марке, алманаси, 

календари, портикле од папира, папирне или картонске 

кутије, подметачи за чаше од папира, заставе од папира, 

стоне салвете од папира, подметачи од папира, убруси од 

папира, убруси за лице од папира, етикете од папира или 

картона, вискозни папир за умотавање, украсни папир, 

натписи од папира или картона, налепнице 

(канцеларијски прибор), стрипови, музичке честитке, 

разгледнице, папирне посуде, летци, флајери, папирно 

или картонско облагање за пакете, надстолњаци од 

папира, транспаренти (банери) од папира, украсне 

папирне заставице.  

Кл. 18:  школске торбе.  

Кл. 24:  поставе за шешире, текстилне, у комаду, 

текстилне поставе за обућу, тканине за обућу, 

памучне тканине, простирке за кревете, прекривачи 

за кревете, покривачи за душеке, навлаке (ланене), 

прекривачи за кревете од папира, прекривачи за 

путовања (за покривање колена), платно за пелене, 

тканине за столове, текстилне, пешкири од текстила, 

навлаке (за душеке), салвете од текстила, стоне, 

марамице од текстила, јастучнице, завесе за врата, 

завесе од текстила или пластике, пешкири за лице од 

текстила, памучне тканине, платно, стони подметачи 

за јело од текстила, убруси за уклањање шминке, 

етикете од текстила, ћебад за кревете, прекривачи за 

јастуке, текстилни прекривачи за намештај, 

пресвлаке за тоалетне даске, туш завесе од текстила 

или пластике, подлоге од тканине за пресвлачење 

беба, ћебићи за кућне љубимце, вреће за спавање за 

бебе, џак за скафандер за бебе, вреће за спавање.  

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

одела за пливање.    

Кл. 28:  балони за игру, кликери за игру, лопте за 

играње, змајеви, намотаји за змајеве, коцкице, 

друштвене игре, одећа за лутке, чигре (играчке), 

украси за новогодишњу јелку, изузев светлећих 

предмета и посластица, дувалице за прављење 

мехура од сапунице (играчке), апарати за игре на 

срећу, слот машине (машине за игру), папирни 

шешири за забаве, картице за гребање за игре на 

срећу, пловци за купање и пливање, машине за видео 

игре, преносиве видео игре са дисплејем од течних 

кристала, апарати за аркадне видео игре, контролери 

за конзоле за игру, маске (играчке).   
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Кл. 35:  рекламирање преко плаката, објављивање 

рекламних текстова, оглашавање, рекламирање, 

рекламирање на радију, рекламирање преко телевизије, 

услуге рекламних агенција, промоција продаје за друге, 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације, презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало, писање рекламних 

текстова, услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе, маркетинг, услуге телемаркетинга, услуге 

малопродаје и велепродаје фармацеутских, ветеринарских 

и хигијенских препарата и медицинског материјала, 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање), продукција програма телевизијске продаје.   

Кл. 41:  услуге разоноде, забава посредством радија, 

образовне услуге, услуге позајмљивања књига у 

библиотекама, издавање књига, информације из 

области забаве и разоноде, планирање забава 

(забава), организовање и вођење радионица (обука), 

он-лајн издавање електронских књига и часописа.  
 

(111) 75403 (181) 10.04.2028. 

(210) Ж- 2018-524 (220) 10.04.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Flux Technology doo, Мајора Зорана 

Радосављевића 374, 11237 Батајница, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15 

(591) зелена, киви, тиркизна, светло плава, тамно 

плава, тегет, љубичаста, розе, црвена, наранџаста, 

жута, бела и црна 

(511) Кл. 11:  апарати за осветљавање.  

Кл. 37:  услуге инсталирања (постављања) лед светиљки.  
 

(111) 75404 (181) 20.03.2028. 

(210) Ж- 2018-419 (220) 20.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 2920 

Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business 

Park, Birmingham B37 7YN, UK 

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

11000 Београд 

(540) 

TRAILMAX MIXTOUR 

(511) Кл. 12:  гуме за моторцикле.  
 

(111) 75405 (181) 22.03.2028. 

(210) Ж- 2018-428 (220) 22.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) ESENSA d.o.o.Београд, Палилула, Слободна 

зона, Вилине воде б.б., Београд, Палилула, RS 

(540) 

Aktibel 

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

козметички препарати за негу коже, козметички 

препарати за мршављење, гелови за масажу који 

нису за медицинску употребу.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

медицинске масти за хуману употребу и масти за 

ветеринарску употребу, санитарни препарати за 

медицинску употребу, дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини, дијететски додаци 

(додаци исхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, витамински препарати, 

медицински чај, додаци за минералну храну, лаксативи, 

мелеми за медицинску употребу, хемијско-

фармацеутски препарати, лекови за ублажавање 

стомачног затвора, средства за варење за медицинску 

употребу, лекови за медицинску и ветеринарску 

употребу, пургативи, средства за чишћење, масти за 

медицинску и ветеринарску употребу, млечни ферменти 

за медицинску употребу, културе микро организама за 

медицинску и ветеринарску употребу, чепићи, 

медицински препарати за мршављење, лекови за људску 

и ветеринарску употребу.   

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

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

брашно и производи од житарица, хлеб, колачи, 

посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак 

за пециво, со, сенф, сирће, сосеви (као зачини), 

зачини, лед, зачински додаци, препарати од 

житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице, 

грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.   

 

(111) 75406 (181) 18.05.2028. 

(210) Ж- 2018-746 (220) 18.05.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) BGP Products Switzerland GmbH, 23 

Neuhofstrasse, Baar 6341, CH 

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

(540) 

EZINELLE 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи, наиме 

контрацептивна средства.  
 

(111) 75407 (181) 16.01.2027. 

(210) Ж- 2017-44 (220) 16.01.2017. 

 (151) 24.08.2018. 
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(732) МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, "Братя 

Бъкстон"  No 134, eт.3, Пловдив, BG 

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

11070 Нови Београд 

(540) 

MEBLO 

(511) Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

необрађена или полу-прерађена кост, рог, слоновача, 

китова кост или седеф; шкољке; морска пена, 

сепиолит; ћилибар.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; услуге малопродаје и велепродаје и 

услуге извоза и увоза намештаја, огледала, оквира за слике, 

необрађених или полу-обрађених костију, рогова, 

слоноваче, китових костију, седефа, шкољки, морске пене, 

сепиолита, ћилибара.  

Кл. 40:  обрада дрвета, услуге изнајмљивања опреме 

за производњу намештаја; услуге изнајмљивања 

машина за производњу.   
 

(111) 75408 (181) 13.04.2028. 

(210) Ж- 2018-535 (220) 13.04.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skopje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skopje, MK 

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

Београд, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.02.05; 26.02.08; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 75409 (181) 12.04.2028. 

(210) Ж- 2018-531 (220) 12.04.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(300) 87643282  12.10.2017.  US. 

(732) NetApp, Inc., 1395 Crossman Avenue, Sunnyvale, 

94089 California, US 

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

11000 Београд 

(540) 

NFLEX 

(511) Кл. 9:  компјутерски хардвер и софтвер за надгледање, 

обезбеђивање, оптимизацију, анализу и управљање 

електронским складиштењем података и складиштењем 

података у облаку, компјутерским серверима, базама 

података, и другим уређајима и системима за складиштење 

на компјутерским мрежама; компјутерски хардвер и 

софтвер за распоређивање, одржавање и управљање 

конвергентном инфраструктуром за функционалности 

компјутерских мрежа и мрежа у облаку и функционалности 

складиштења података; интегрисани системи који 

обухватају компјутере, компјутерске сервере, компјутерске 

мреже, базе података и складиштење у облаку за 

конвергентне инфраструктуре.   

Кл. 42:  обезбеђивање онлајн софтвера и софтвера који 

се налази у облаку, а који се не може преузети, у сврху 

надгледања, обезбеђивања, оптимизације, анализе и 

управљања електронским складиштењем података и 

складиштењем података у облаку, компјутерским 

серверима, базама података, и другим уређајима и 

системима за складиштење на компјутерским мрежама; 

услуге техничке подршке, наиме надгледање и 

решавање проблема у виду дијагностиковања проблема 

код компјутера, компјутерских софтвера и хардвера, 

рачунарства у облаку и компјутерских мрежа за 

складиштење; консултантске услуге у области 

компјутерских хардвера и софтвера за надгледање, 

обезбеђивање, оптимизацију, анализу и управљање 

електронским складиштењем података и 

складиштењем података у облаку, компјутерским 

серверима, базама података, и другим уређајима и 

системима за складиштење на компјутерским мрежама; 

консултантске услуге у области инфраструктуре као 

услуге (ИААС), софтвера као услуге (ССАС), и 

платформе као услуге (ПААС).   
 

(111) 75410 (181) 11.04.2028. 

(210) Ж- 2018-522 (220) 11.04.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Asahi Europe Ltd.,, 1 Forge End, GU21 6DB 

Woking, Surrey, UK 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 24.03.07; 25.01.15; 25.03.13; 27.01.12; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) бела, златна, бордо.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
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(111) 75411 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-441 (220) 23.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби" а.д. Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела.  

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

тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од 

житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед, 

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

сосови (као зачини); зачини; лед.  
 

(111) 75412 (181) 11.04.2028. 

(210) Ж- 2018-523 (220) 11.04.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Asahi Europe Ltd.,, 1 Forge End, GU21 6DB 

Woking, Surrey, UK 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 24.03.07; 25.01.15; 25.03.13; 27.01.12; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, сива, златна, тамно браон, светло браон.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 75413 (181) 20.04.2028. 

(210) Ж- 2018-589 (220) 20.04.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3, 11000 Београд 

(540) 

TrueSteam 

(511) Кл. 7:  електричне машине за прање веша; 

аутоматске машине за прање посуђа; електрични 

усисивачи; машине за слагање веша за кућну употребу; 

апарати за електрично слагање веша за кућну употребу; 

црева за електричне усисиваче; кесе за електричне 

усисиваче; штапни усисивачи; роботи; електричне 

ротационе дуваљке; пумпе за компресовани ваздух; 

ротациони компресори; компресори за фрижидере; спин 

сушаре (које се не греју); електрични миксери за кућну 

употребу; роботизовани усисивачи; електричне 

сецкалице; парoчистачи за кућну употребу; ручни 

усисивачи; електрични усисивачи за постељину.   

Кл. 11:  клима уређаји; апарати за загревање ваздуха; 

овлаживачи; електрични исушивачи за кућну употребу; 

електрични шпорет; пречишћивачи воде за кућну употребу; 

јонизатори воде за кућну употребу; мембрански апарати за 

пречишћавање воде; соларни термички колектори 

(грејање); пречишћивачи ваздуха; вентилациони апарати за 

грејање (климатизовање); осветљење помоћу диода које 

емитују светлост (ЛЕД); шпорет на гас; електричне 

кухињске рерне; апарати или инсталације за кување; 

електрични фрижидери; електричне сушаре за веш; 

електричне машине за слагање веша за суву одећу за кућну 

употребу; електричне машине за слагање веша које имају 

функцију деодоризирања, стерилизације и парења одевних 

предмета за кућну употребу; електричне машине за сушење 

одеће са функцијама за стерилизацију, деодоризацију и 

третманом против гужвања за кућну употребу.   
 

(111) 75414 (181) 22.03.2028. 

(210) Ж- 2018-435 (220) 22.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Александар Ђурић, Хоповска 2, Нови Сад, RS 

(740) Радован Ракић, адвокат, Стражиловска 23, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 22.01.15; 25.01.18; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.24; 

27.07.24; 29.01.13  

(591) црвена, бела, црна.  

(511) Кл. 35:  оглашавање, рекламирање, 

рекламирање на радију, радио рекламирање.  

Кл. 38:  емитовање радио програма, радиодифузија, 

емитовање телевизијских програма, бежично емитовање.  

Кл. 41:  разонода, забава преко радија, продукција 

радио и телевизијских програма, забава преко 

телевизије.  
 

(111) 75415 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-439 (220) 23.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 
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(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 

4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, Taiwan, 

R.O.C., TW 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11000  Београд 

(540) 

AREZ 

(511) Кл. 9:  "notebook" компјутери; лаптоп 

компјутери; графичке картице; персонални 

компјутери; таблет компјутери; компјутери; 

компјутерски хардвер; компјутерски софтвер, 

снимљен; компјутерски програми (софтвер који се 

може преузимати; тзв. доунлоадабле софтвери); ЛЦД 

екрани (екрани за течним кристалима); монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски екрани; 

дисплеј екрани; апарати за обраду података; драјвери 

за дискове.   
 

(111) 75416 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-440 (220) 23.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 25.03.01; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

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

тапиока, саго, замена кафе; брашно и производи од 

житарица, хлеб, колачи, посластице, сладоледи; мед, 

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

сосови (као зачини); зачини; лед.  
 

(111) 75417 (181) 20.03.2028. 

(210) Ж- 2018-436 (220) 20.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) "Тисацооп" ДОО предузеће за спољну и 

унутрашњу трговину, Пут Народних  хероја 6, 

Кањижа, RS 

 

 

(740) Нагел Јанош, адвокат, Главна 23, Кањижа 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14  

(591) црна, жута, сива, бела.  

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

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

пецива и кондиторски производи; сладоледи; шећер, 

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

сосови (као додаци); зачини; лед.  
 

(111) 75418 (181) 23.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1860 (220) 23.11.2017. 

 (151) 24.08.2018. 

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

бб, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 03.04.24; 05.03.06; 05.09.06; 05.09.15; 

08.01.06; 19.03.01; 25.01.06; 26.02.08; 26.11.12; 

28.05.00; 29.01.03; 29.01.15  

(591) нијансе зелене, црвена, бела, тегет.  

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

(111) 75419 (181) 12.03.2028. 

(210) Ж- 2018-366 (220) 12.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Иван Бабић, Косовска 35, 11000 Београд, RS 

(540) 

НАУЧИ СЕ ЧОВЕЧЕ 

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

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе; 

материјали за цртање и материјали за уметнике; 

кичице; материјали за обуку и наставу; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

штампарска слова, клишеи.   
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Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; апарати за видео 

игре; гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 75420 (181) 21.03.2028. 

(210) Ж- 2018-427 (220) 21.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Иван Југовић, Ресавска 38, 11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП - Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 09.09.01  

(511) Кл. 25:  обућа.  

Кл. 35:  продаја обуће.  
 

(111) 75421 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-411 (220) 16.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Јелена Поповић, Катанићева 6, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 24.17.25; 26.01.06; 26.01.12; 26.01.14; 

26.01.16; 27.01.02; 27.05.09  

(511) Кл. 14:  ахати, казаљке за зидне сатове, полуге 

од племенитих метала, накит од жутог ћилибара, 

перле од амброида (пресованог ћилибара), амајлије 

(накит), предено сребро (сребрна жица), сребрна 

жица (накит), сребрни конац (накит), часовници, 

клатна (часовничарство), кућишта за сатове и 

часовнике, наруквице (накит), брезлетне (накит), 

ручни часовници, каишеви за ручне сатове, каишеви 

за сатове, привесци (накит), ситни украси 

(бижутерија), привесци за накит, брошеви (накит), 

бројчаници (часовничарство), сунчани сатови, 

механизми за сатове, брошеви (накит), 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, жица 

од племенитих метала накит, конац 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, медаљони (накит), 

медаље, племенити метали, непрерађени или 

полуобрађени, сатови, опруге за сатове, стакла за 

сатове, кристали за сатове, часовничарски механизми, 

перидот, оливин (драги камен), злато, непрерађено 

или углачано, златни конац (накит), осмијум, 

паладијум, украсне игле, перле (накит), полудраго 

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, накит за шешире, минђуше, 

накит за ципеле,  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 

(прстенови за кључеве са ситним украсима или 

украсним привесцима), 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, алке од племенитих метала за 

кључеве, кутије за излагање накита, казаљке за сатове, 

мисбаха (бројанице са привеском), наруквице од 

везеног текстила (накит), украси за алке (привеске) за 

кључеве, украси за привеске за кључеве, бројанице, 

распећа од драгоцених метала, која нису накит, 

распећа као накит.   

Кл. 20:  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, неметалне; бурад од 

дрвета за претакање вина, китова кост, необрађена 

или полуобрађена, бамбус, клупе (намештај), корпе 

за рибу, оградице за бебе, кревеци, колевке, 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, 
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подлоге за саће у пчелињацима, 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, канабеи, наслони за 

главу (намештај), постоља за шешире, палете за утовар, 

које нису од метала, мерни профили за утовар у 

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, пултови (столови), контејнери, неметални (за 

складиштење, транспорт), плутајући контејнери, који 

нису од метала, столови, корал, послужавници, 

неметални, рог, необрађени или полуобрађени, 

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, 

штапови, кочићи за подупирање биљака или дрвећа, 

неметални, 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, замењиве подлоге или облоге за 

судопере, подметачи за судопере, замењиви, 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, 

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, опрема за 

прозоре, неметална, опрема за кревете, неметална, 

опрема за врата, неметална, даске за сечење (табле), 

сандуци, гајбе, навлаке за одећу (гардеробне), 

плочице са бројевима, које нису од метала, 

регистарске таблице, неметалне, слоновача, 

непрерађена или полупрерађена, намештај од метала, 

ратан, трска, штандови за 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, корпе за ношење 

ствари, чивилуци, палете за транспорт, неметалнe, 

палете за претовар робе, које нису од метала, 

степенице (мердевине), неметалне, делови од дрвета 

за намештај, делови намештаја од дрвета, точкићи за 

намештај, неметални, саће, кинетичке скулптуре 

(декорација), канцеларијски столови за стајањe, 

седеф (необрађен или полуобрађен), плочице за име, 

које нису од метала, идентификационе плочице, које 

нису од метала, кућни бројеви који нису од метала, 

несветлећи, препариране птице, јастуци, јастуци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу, душек 

од сламе, душеци, мадраци од сламе, плетена слама, 

изузев асуре, плетенице од сламe, 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, танкови, 

неметални и незидани, резервоари, неметални, 

незидани, шипке за завесе (гарнишне), кукице за завесе, 

шнале и траке за држање завеса, трска (материјал за 

плетење), животињска копитa, 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, неметални, радне клупе за стеге 

(намештај), бурад, неметална, обручи за бурад, 

неметални, постоља за рачунске машине, чепови, 

који нису од метала, запушачи, неметални, шрафови, 

неметални, закивци, које нису од метала, клинови, 

неметални, клинови, које нису од метала кочићи,  

клинови, који нису од метала игле, завртњи, 

неметални, поклопци за флаше, неметални, чепови за 

боце, неметални, 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), столови за масажу, хидростатички 

кревети који нису за медицинску употребу, водени 

кревети који нису за медицинску употребу, сифони 

(вентили) од пластике, чепови за зидове, неметални, 
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типлови, неметални, шкољке, хоклице, 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, ременице 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, звона за врата 

неметална, неелектрична, покретне преграде 

(намештај), затварачи са навојем, неметални, за флаше, 

звекири за врата, неметални, столови за тестерисање 

(намештај), намештај на надувавање, степеник-столице, 

неметални, 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, држачи ташни, 

неметални, пластични кључеви, носачи, неметални, за 

намештај, етикете од пластике, конзолни столови, 

полице за књиге, сталци за одела, канистери, 

неметални, кућице за птице, пластичне копче за 

затварање торби, штитници за дечије кревеце, осим 

постељине, кутије од дрвета или пластике, кревети са 

оградом за бебе, кревеци за бебе, плетене корпе за бебе, 

ноге за намештај, ногице за намештај, гардеробни 

ормани, табуреи, клинови за ципеле, неметални, 

типлови за ципеле, неметални, распећа од дрвета, 

воска, гипса или пластике, која нису накит, посуде за 

одвод уља, неметалне, ваздушни кревети, не за 

медицинске намене, душеци за камповање, 

пластичне рампе за возила, столице за туш кабине, 

потпорни јастуци за главу бебе, јастуци против 

превртања беба, јастуци за позиционирање главе 

бебе, ручна копља за заставе, неметална, чепови, који 

нису од стакла, метала или гуме.  

Кл. 28:  мехурови, мембране лопти за играње, 

вештачки мамци за риболов, каписле за пиштоље 

(играчке), играчке за кућне љубимце, игре са 

обручима, божићне јелке од синтетичких материјала, 

лукови за стреличарство, стреличарски прибор, 

ивице скија, љуљашке, лопте за игру, балони за игру, 

одбојници за билијарски сто, коњи за љуљање, 

рукавице за борбу (опрема за игру), флашице за 

лутке, собни бицикли за вежбање, лопте за билијар, 

креда за билијарске штапове, билијарска креда, 

чуњеви, кликери за игру, играчке коцке (играчке), 

санке, новогодишње праскаве бомбоне, сличуге са 

уграђеним сечивом, држачи свећа за новогодишње 

јелке, лопте за играње, апарати и машине за куглање, 

боксерске рукавице, нит за жице рекета, штапови за 

голф, штапови за пецање, змајеви, намотаји за 

змајеве, мете, звона за божићне јелке, жетони за 

игре, игре грађења, жице за рекете, машине за 

физичке вежбе, справе за рехабилитацију тела, 

справе за физичко вежбање, справе за боди-билдинг, 

играчке новитети за забаве, штитници за 

потколенице (спортска опрема), торбе за крикет, 

хокејашки штапови, дама (игра), даме (игра), 

коцкице, справе за истезање груди (вежбање), справе 

за вежбање (развлачење, дискови за спорт, домине, 

шах, шаховске табле, табле за игру даме, пиштољи 

играчке, ролери за собне бицикле за вежбање, мреже 

са дршком за риболов, торбе за голф, са или без 

точкова, играчке новитети за збијање шала, спортске 

мреже, тениске мреже, скијашки везови, пикадо, 

пловци за риболов, стони фудбал, харпуни (спортска 

опрема), рукавице за игру, чаше за мешање коцки, 

удице за риболов, звечке (играчке), салонске игре, 

друштвене игре, игре, клопке за глинене голубове, 

рекети, штапови за игре, мамци за лов или риболов, 

прибор за пецање, канапи за пецање, кревети за 

лутке, кућице за лутке, лутке за руку, марионете 

(лутке на концу), лутке, позоришне маске, 

карневалске маске, смањени модели возила, калемови 

за пецање, пераја за пливање, врше (риболовачке 

замке), базени зa пливање (за играње), вештачки снег 

за божићне јелке, алке (игра набацивања колута о 

клин), ролшуе (котураљке), клизаљке, фокина кожа 

(за облагање скија), глинени голубови (мете), даске за 

сурфовање, одећа за лутке, собе за лутке, 

мађионичарски прибор, чуњеви (игре), чуњеви за 

куглање, конац, најлон за пецање, облоге за скије, 

скије, столови за стони тенис, чигре (играчке), санке 

(спортска опрема), триктрак игре, скутери (играчке), 

лоптице за бадминтон, ваздушни пиштољи играчке, 

детонирајуће каписле (играчке), украси за 

новогодишњу јелку, изузев светлећих предмета и 

посластица, постоља за божићну јелку, билијарски 
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штапови, врхови билијарских штапова, билијарски 

столови, билијарски столови, који се покрећу кованим 

новцем, скије за сурфовање, даске за једрење,  

делтаплани, апарати за игре, уређаји за гимнастику, 

оружје за мачевање, маске за мачевање, рукавице за 

мачевање, бејзбол рукавице, планинарска опрема, 

штитници за зглобове (спортска опрема), штитници за 

колена (спортска опрема), играчке висеће вртешке, 

параглајдери, заштитни јастучићи (делови спортске 

опреме, скејтборд, тобогани (играчке) одскочне даске 

(спортска опрема), медведићи играчке, скије за воду, 

рукавице за голф, индикатори за загрижај 

(риболовачки прибор), сензори за загрижај 

(риболовачки прибор), игре на табли, апарати за 

јахање у забавним парковима, летећи дискови 

(играчке), игре са потковицама, кинеске домине, 

плишане играчке, дувалице за прављење мехура од 

сапунице (играчке), возила играчке, чигре, мреже за 

лептире, навлаке специјално дизајниране за скије и 

даске за скијање, ремење за даске за једрење, пазле, 

јарболи за даске за једрење, пиштољи с бојом 

(спортска опрема), муниција за пиштоље с бојом 

(спортска опрема), ремени за даске за сурфовање, 

апаратура за избацивање тениских лоптица, стартни 

блокови за спортове, стаклене кугле са снегом, 

појасеви за дизаче тегова (спортска опрема), даске за 

сурфовање на стомаку, бинго картице, направа за 

поравнавање земље (прибор за голф), направа за 

стављање на место бусена траве у голфу (прибор за 

голф), вабилице, ловачка опрема, точак за рулет, 

ролери, пињата, боксерски џакови, играчке возила на 

даљинско управљање, смола за атлетичаре, крпље за 

снег, праћке (спортска опрема), машине за забаву, 

аутоматске и на претходно плаћање, калеидоскопи, 

карте за игру, конфете, електорнске мете, мирисни 

мамци за лов или риболов, камуфлажне мреже 

(спортска опрема), мушки атлетски суспензори 

(спортска опрема), даске за скијање, макете (играчке), 

пачинко (механичке игре), справе за пењање (опрема 

за планинарење, апарати за игре на срећу, слот 

машине (машине за игре), папирни шешири за забаве, 

даске за пливање, чипови за игре на срећу, картице за 

гребање за игре на срећу, пуњене играчке, 

трамболине, мотке за скокове с мотком, пловци за 

купање и пливање, појасеви за пливање, одел 

пливање, машине за видео игре, преносиве видео игре 

са дисплејем од течних кристала, апарати за аркадне 

видео игре, контролери за конзоле за игру, макете 

играчке, фигуре играчке, машине за избацивање 

лоптица, тегови за вежбање, маске (играчке), 

матрјошка лутке, управљачи за играчке, носачи на 

точкове за голф опрему, колица за голф опрему, даске 

за веслање, жироскопи и стабилизатори лета за моделе 

авиона, командне палице (џојстици) за видео игре, 

заштитне фолије прилагођене за екране преносних 

игара, дронови (играчке), роботи играчке, игле за 

пумпе за надувавање лопти за игру, пумпе посебно 

прилагођене за лопте за играње, беби гимнастика, 

плишане играчке са прикаченим ћебенцетом, 

трицикли за децу (играчке), играчке имитација 

козметике, базен и за пливање на надувавање, траке за 

ритмичку гимнастику, експлозивне конфете за забаве, 

маса за моделирање за игру, пластелин за игру, 

преносне игре и играчке са телекомуникационим 

функцијама.   
 

(111) 75422 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-221 (220) 14.02.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO MEDELA 

KONDITORSKA INDUSTRIJA, Кулски пут б.б., 

Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 08.01.09; 08.01.11; 19.03.05; 25.01.06; 

26.11.08; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, жута, браон.  

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

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе; материјали за 

цртање и материјали за уметнике; кичице; материјали 

за обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе 

за умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 30:  вафел производ. 

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за вафел 

производ.  

 

(111) 75423 (181) 12.03.2028. 

(210) Ж- 2018-368 (220) 12.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) TOTTIS-BINGO S.A., FOODS INDUSTRY, 

131-139 NEA LEOFOROS SPATON GR 15344, 

GERAKAS, ATHENS-GREECE, GR 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, жута, плава.  
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(511) Кл. 30:  наполитанке; наполитанке прекривене 

чоколадом; чоколаде; тзв. бечке наполитанке са 

лешником и какао кремом; тзв. бечке наполитанке; 

кроасани; намаз од лешника; бисквити; жвакаће 

гуме; екструдирани производи; кондиторски 

производи; мале чоколаде (чоколадице); пралине; 

чоколадне пралине; пралине са пуњењем; плочице и 

штапићи са чоколадом; колачићи; цереалије; 

плочице од/са цереалијама; какао напици са млеком.   
 

(111) 75424 (181) 19.03.2028. 

(210) Ж- 2018-415 (220) 19.03.2018. 

 (151) 24.08.2018. 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, 08889 New Jersey, US 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.21; 26.01.01; 26.01.04; 26.01.06; 26.11.12; 

27.05.01; 29.01.15  

(591) црвена, жута, наранџаста, плава, зелена, браон, 

црна и бела  

(511) Кл. 9:  компјутерски софтвер за прикупљање, 

уређивање, организовање, модификовање, обележавање, 

пренос, складиштење и размену података и информација.   

Кл. 41:  пружање образовних и академских услуга 

информисања путем wеb страница у вези са 

здравственом негом и фармацеутским производима; 

образовне услуге, наиме, спровођење програма из 

области здравствене неге и фармацеутских 

производа и обезбеђивање онлајн упутстава у 

области здравствене неге и фармацеутских 

производа.   

Кл. 44:  услуге пружања информација у области 

медицине и фармацеутских производа.   
 

(111) 75425 (181) 21.06.2028. 

(210) Ж- 2018-987 (220) 21.06.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS 

(540) 

LOCAMIN 

(511) Кл. 5:  лекови који се користе у терапији јаких 

болова (неопиоидни аналгетик), на бази активне 

супстанце метамизол.  

(111) 75426 (181) 21.06.2028. 

(210) Ж- 2018-988 (220) 21.06.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS 

(540) 

LOKAMIN 

(511) Кл. 5:  лекови који се користе у терапији јаких 

болова (неопиоидни аналгетик), на бази активне 

супстанце метамизол.  
 

(111) 75427 (181) 06.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1916 (220) 06.12.2017. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) McDonald's International Property Company, 

Ltd., 251 Little Falls Drive, 19808, Wilmington, 

Delaware, US 

(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

HAPPY STUDIO 

(511) Кл. 9:  публикације са могућношћу 

преузимања, е-књиге, видео записи, игрице и 

електронски музички записи; мобилне апликације са 

могућношћу преузимања.  

Кл. 41:  пружање услуга онлине електронских 

публикација, е-књига, видео записа, игрица и 

електронских музичких записа, које није могуће 

преузимати.  
 

(111) 75428 (181) 06.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1921 (220) 06.12.2017. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) Amazon Europe Core S.à.r.l., 5, Rue Plaetis, L-

2338 Luxembourg, LU 

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

11000 Београд 

(540) 

ALEXA 

(511) Кл. 9:  контролни уређаји за кућну 

аутоматизацију; бежични комуникациони уређаји за 

пренос гласа, података или слика; уређаји за пренос 

и пријем гласа и података; самостални 

информациони уређаји који се контролишу помоћу 

гласа; независни гласовно-активирани лични 

(виртуелни) асистенти који интегришу услуге које се 

пружају путем апликација; звучници који се 

контролишу помоћу гласа; апарати и инструменти 

научни, поморски, геодетски, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију), 

спасавање и наставу; апарати за снимање, пренос или 
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репродукцију звука или слика; рачунске машине; 

опрема за обраду података; компјутери; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; магнетни носачи података; дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални 

носачи података; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; рачунарски софтвер; преносиви 

електронски уређаји за пријем, пренос и читање 

текста, слика и звука путем бежичног интернет 

приступа; даљински контролни уређаји за уређаје за 

снимање; даљински контролни уређаји; бежични 

контролни уређај за даљински надзор и контролу 

функције и статуса других електричних, 

електронских, и механичких уређаја и система; 

компјутерски екрани осетљиви на додир; дигитални 

аудио плејери; аудио рекордери; дигитални видео 

плејери; преносиви уређаји за снимање, пренос и 

репродукцију музике, слика и видеа; електронски 

апарати и инструменти за обуку и наставу; камере; 

дигиталне камере; софтвер за преусмеравање порука; 

компјутерски хардвер и софтвер за обраду, 

репродукцију, синхронизацију, снимање, 

организовање, преузимање, постављање, пренос, 

стриминг, пријем, пуштање и гледање телевизијских 

емисија, филмова, текста, слика, дигиталних медија, 

мултимедија, аудио, видео и фајлова са подацима; 

компјутерски софтвер за приступ, надгледање, 

праћење, претраживање, чување и дељење 

информација у вези са темама од општег интереса; 

компјутерски софтвер и периферне јединице за 

персонализовано, интерактивно телевизијско (ТВ) 

програмирање; компјутерски софтвер и периферни 

уређаји за употребу код приказивања и 

манипулисања визуелним медијима, графичким 

сликама, текстовима, фотографијама, илустрацијама, 

дигиталним анимацијама, видео клиповима, 

филмским снимцима и аудио подацима и за употребу 

код друштвеног умрежавања; компјутерски 

програми за приступ, прегледање и претраживање 

онлајн база података; компјутерски хардвер и 

софтвер за пружање интегрисане телефонске 

комуникације за компјутеризованим глобалним 

информационим мрежама; компјутерски софтвер 

који се користи за контролу независних гласовно-

активираних личних (виртуелних) асистената који 

интегришу услуге које се пружају путем апликација; 

компјутерски софтвер који се користи у вези са 

услугама претплате на дигиталне садржаје, 

обезбеђивањем платформе за претрагу које 

омогућавају корисницима да траже и примају 

садржај дигиталних медија; компјутерски софтвер за 

креирање, ауторство, дистрибуцију, преузимање, 

пренос, пријем, играње, форматирање, едитовање, 

екстракцију, кодирање, декодирање, конвертовање, 

приказивање, складиштење и организацију текста, 

визуелних, аудио и аудиовизуелних литерарних 

радова, података, фајлова, докумената и 

електронских радова и мултимедијалног садржаја; 

компјутерски софтвер који омогућава да садржај, 

текст, визуелни, аудио и аудиовизуелни радови, 

литерарни радови, подаци, фајлови, документа и 

електронски радови буду преузети на и да им се 

може приступити на компјутеру или другим 

преносивим електронским уређајима; компјутерски 

софтвер за пренос, дељење, пријем, преузимање, 

стриминг, приказивање и пребацивање садржаја, 

текста, визуелних, аудио и аудиовизуелних радова, 

литерарних радова, података, фајлова, докумената и 

електронских радова путем преносивих 

електронских уређаја и компјутера и глобалних 

компјутерских и комуникационих мрежа; стерео 

звучници за личну употребу; микрофони; софтвер за 

препознавање слова, симбола; софтвер за 

препознавање гласа; софтвер за електронску пошту и 

поруке; компјутерски софтвер за форматирање и 

конвертовање садржаја, текста, визуелних, аудио и 

аудиовизуелних радова, литерарних радова, 

података, фајлова, докумената и електронских 

радова у формат компалтибилан са преносивим 

електронским уређајима и компјутерима; 

компјутерски софтвер за управљање личним 

информацијама и за приступ, прегледање и претрагу 

аудио и мултимедијалног садржаја, игрица и 

софтверских апликација; софтвер за препознавање 

гласа и гласовне команде, софтвер за претварање 

говора у текст и софтверске апликације које се 

активирају путем гласа; софтвер који се може 

преузети са интернета у виду мобилних апликација 

за компјутере или друге преносиве електронске 

уређаје широке потрошње; компјутерски софтвер из 

области преноса и приказа текста, слика и звука; 

ништа од горе наведеног се не односи на 

професионалне фотографске и кинематографске 

камере, укључујући професионалну фотографску и 

кинематографску опрему и професионални 

фотографски и кинематографски софтвер.  

Кл. 35:  оглашавање; маркетиншке услуге и услуге 

оглашавања, наиме, промоција производа и услуга 

других страна; услуге за реализацију поруџбина, 

наиме, услуге у вези са пријемом и обрадом 

поруџбина; пружање информација о производима у 

сврху асистирања при одабиру стандардне 

потрошачке робе, а ради задовољења потреба 

потрошача; обезбеђивање услуга за оптимизацију 

претраживача; услуге упоредне куповине, наиме, 

промовисање роба и услуга других страна; 

електронско управљање базама података и 

фајловима; креирање индекса информација, сајтова и 

других извора доступних на глобалним 

компјутерским мрежама и другим електронским и 

комуникационим мрежама за друге; пружање 
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информација о потрошачким производима у циљу 

одабира стандардне потрошачке робе, а ради 

задовољења спецификација и потреба потрошача; 

комерцијалне информације и савети за потрошаче, 

наиме, пружање могућности интернет корисницима 

да поставе оцене, напишу рецензије и препоруке за 

широк спектар потрошачких производа; услуге 

онлајн малопродајних објеката које нуде широк 

спектар потрошачке робе других страна; услуге 

малопродајних објеката које нуде широк спектар 

потрошачке робе других страна; малопродајне и 

онлајн малопродајне услуге у вези са књигама, 

електроником, храном, вином и напицима, 

кухињским производима, производима за чишћење, 

посуђем за кување, производима за домаћинство, 

одећом, производима за личну негу, производима за 

кућне љубимце, спортском опремом, опремом за 

камповање, играчкама, накитом, цвећем, обућом и 

покривалима за главу; вођење послова, пословно 

управљање; канцеларијски послови; обезбеђивање 

директоријума за телефонске бројеве, пословне 

адресе, адресе електронске поште, адресе интернет 

страница, адресе и телефонски бројеви људи, места и 

организација.    

Кл. 41:  обезбеђивање информација које се односе на 

забаву; издавање часописа; пружање онлајн 

електронских публикација (које се не могу 

преузети); објављивање електронских књига, новина; 

објављивање материјала на магнетним или оптичким 

медијима; објављивање музике на мрежи; пружање 

информација у области забаве на мрежи; 

обезбеђивање унапред снимљене музике и 

подкастова који се не могу преузети; пружање 

едукативних и забавних информација, вести и 

коментара у области актуелних догађаја, забаве, 

културних догађаја, вести, спорта, забаве, пословања 

и финансија, политике и јавног управљања, здравља 

и физичке кондиције, временских прилика, науке и 

технологије, путовања, уметности и књижевности, 

животног стила и личног развоја, превоза робе у 

копненим и транспортним возилима, образовања и 

развоја деце, некретнина, моде и дизајна, рецепата, 

састојака и кувања, уређења куће, музике и 

биоскопа, историје, медицине, права и пружања 

образовних и забавних информација о правима 

купаца; обезбеђивање интернет странице са 

информацијама, аудио садржајем и публикацијама 

које се односе на забаву; обезбеђивање вести и 

информација у области забаве у вези са 

информацијама, такмичењима, текстовима, аудио 

садржајем, публикацијама које се односе на забаву; 

консултантске услуге у области забаве и индустрије 

забаве; пружање информација о забави, филмовима и 

телевизијским емисијама преко друштвених мрежа; 

дистрибуција радио забаве и интерактивног 

оглашавања; забавне информативне услуге, наиме, 

пружање могућности за размену информација и 

разговора о широком спектру тема путем догађаја 

уживо и информација путем електронске поште; 

пружање информација, рецензија и 

персонализованих препорука из области забаве 

путем глобалних комуникационих мрежа; пружање 

информација и коментара у области забаве или 

образовања путем глобалне рачунарске мреже, 

наиме, информација у области музике, књига, 

филмова, играних филмова, игара, играчака, 

спортске опреме, електронике, мултимедијалних 

презентација и других производа за домаћинство и 

потрошачких производа; услуге забаве, наиме, 

обезбеђивање онлајн унапред снимљених аудио 

програма из области музике, књига, филмова, 

играних филмова, игара, играчака, спортских 

производа, електронике, мултимедијалних 

презентација и других производа за домаћинство и 

потрошачких производа; услуге забаве, наиме, 

пружање онлајн рецензија, оцена и препорука 

музике, књига, филмова, играних филмова, игара, 

играчака, спортских производа, електронике, 

мултимедијалних презентација и других производа 

за домаћинство и потрошачких производа; услуге 

забаве, наиме, обезбеђивање делова унапред 

снимљених аудио радова путем интернета; издавање 

књига, часописа, периодичних публикација, 

књижевних радова, аудио радова и аудиовизуелних 

радова; обезбеђивање унапред снимљених аудио, 

визуелних и аудио-визуелних радова који се не могу 

преузимати; пружање онлајн компјутерских игара и 

онлајн интерактивних прича; обезбеђивање 

информација, вести, чланака и коментара у области 

образовања и образовних институција; едукативне 

услуге у виду наставе у учионици и онлајн учења на 

даљину на тему актуелних догађаја, образовања, 

историје, језика, слободних уметности, математике, 

бизниса, науке, хобија, технологије, културе, спорта, 

уметности, психологије и филозофије; интерактивне 

образовне услуге у виду инструкција на 

компјутерима или помоћу компјутера а на тему 

актуелних догађаја, образовања, историје, језика, 

слободних уметности, књижевности, математике, 

бизниса, науке, хобија, технологије, културе, спорта, 

уметности, психологије и филозофије; едукативне и 

забавне услуге у виду подкастова, вебкастова и 

континуираних програма са вестима и коментарима 

из области музике, аудио радова, књига, позоришта, 

књижевних радова, спортских догађаја, 

рекреативних активности, слободних активности, 

турнира, уметности, плеса, мјузикала, изложби, 

спортске наставе, клубова, радија, комедије, 

такмичења, визуелних радова, игара, игрица, 

фестивала, музеја, паркова, културних догађаја, 

концерата, издаваштва, анимација, актуелних 

догађаја, моде и мултимедијалних презентација које 
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су доступне путем интернета или другог рачунара на 

комуникационим мрежама; прављење радио 

програма; радио забава; услуге студија за снимање; 

обезбеђивање онлајн информација у вези са 

компјутерским игрицама и компјутерским 

побољшањима за игрице; обезбеђивање базе 

података за онлајн забаву која се може 

претраживати, а на тему онлајн музике која се не 

може преузети и осталог дигиталног текста, аудио 

датотеке са књигама, часописима, вестима и 

информацијама; пружање информација, 

консултантских и саветодавних услуга у вези са горе 

наведеним.   

Кл. 42:  обезбеђивање алата за претраживање; 

компјутерске услуге, наиме, даљински хостинг 

оперативних система и компјутерских апликација; 

хостинг оперативних система и компјутерских 

апликација преко интернета; компјутерско 

програмирање; консултантске услуге у вези са 

управљањем, презентацијом и контролом 

мултимедијалних апликација; дизајн хардвера, 

софтвера и компјутерских система; услуге 

уређивања, ажурирања, одржавања и подршке за 

софтверске и компјутерске системе; компјутерске 

услуге у вези са управљањем, презентацијом и 

контролом мултимедијалних апликација, 

истраживање, управљање базама података, 

управљање објектима, услуге подуговарања; 

компјутерске услуге, наиме, хостинг преко 

интернета онлајн база података које садрже широк 

спектар информација од општег интереса; 

компјутерске услуге, наиме, обезбеђивање алата за 

претраживање информација од општег интереса; 

хостинг интерактивне базе података за пренос 

порука међу компјутерским корисницима и 

претплатницима; хостинг интерактивне базе 

података за пренос порука међу компјутерским 

корисницима и претплатницима, а у вези са књигама, 

филмовима, играним филмовима, телевизијским 

програмима, играма, играчкама, спортском опремом, 

електронским уређајима, мултимедијалним 

презентацијама и другом потрошачком робом и 

робом за домаћинство, оценама производа и 

информацијама о куповини на интеренту; 

обезбеђивање софтвера онлајн интернет прегледача 

који се не може преузети; обезбеђивање софтвера 

који се не може преузети за мобилни комуникациони 

уређај за побољшање мобилног приступа интернету 

путем рачунара, мобилних рачунара и мобилних 

комуникационих уређаја; техничка подршка, наиме, 

решавање проблема компјутерског хардвера и 

софтвера и хардверских и софтверских проблема на 

мобилним рачунарима и мобилним комуникационим 

уређајима; консултације и дизајн у вези са 

компјутерским хардвером и софтвером; дизајн 

компјутерског софтвера за друге; консултације и 

дизајн у вези са мобилним рачунарима и мобилним 

комуникационим уређајима; хостинг садржаја, 

фотографија, текста, података, слика, интернет 

страница и других електронских радова за трећа 

лица; пружање платформи за претрагу како би се 

корисницима омогућило да траже и примају 

фотографије, текст, податке, слике, електронске 

радове, визуелне, аудио и аудио-визуелне радове, 

литерарне радове и документа; интерактивне хостинг 

услуге које дозвољавају корисницима да објављују и 

деле сопствене фотографије, текст, податке и слике 

онлајн; одржавање и ажурирање софтвера у вези са 

рачунарима, интернетом и сигурношћу лозинки и 

превенција ризика за рачунаре, интернет и лозинке; 

инсталација и одржавање компјутерског софтвера; 

пружање интернет странице која садржи техничке 

информације у вези са компјутерским софтвером и 

хардвером; компјутерске консултације; трансфер 

података из докумената из једног компјутерског 

формата у други; хостинг дигиталног садржаја на 

глобалним рачунарским мрежама, бежичним 

мрежама и мрежама електронске комуникације; 

обезбеђивање привремене употребе компјутерског 

софтвера и онлајн постројења, који се не могу 

преузети, како би се корисницима омогућио приступ 

и преузимање компјутерског софтвера; обезбеђивање 

привремене употребе компјутерског софтвера који се 

не може преузети, а који генерише прилагођене 

препоруке софтверских апликација на основу 

корисничких преференци; праћење 

компјутеризованих података и компјутерских 

система и мрежа за сигурносне намене; хостинг, 

прилагођавање и одржавање онлајн база података за 

друге; рачунарство у облаку са софтвером за 

употребу у управљању базама података; хостинг 

електронских база података у облаку; пружање 

услуга апликација (АСП) за софтвер за употребу у 

управљању базама података; платформа у виду 

услуга (ПААС) за компјутерске софтверске 

платформе за употребу у управљању базама 

података; софтвер у виду услуге (СААС за употребу 

у управљању базама података; софтвер у виду услуге 

(СааС) за приступ, мониторинг, праћење, претрагу, 

чување и дељење информација о темама од општег 

интереса; софтвер у виду услуга (СааС) за 

управљање личним информацијама и за приступ, 

преглед и претрагу онлајн база података, аудио и 

мултимедијалног садржаја, игара, софтверских 

апликација, тржишта софтверских апликација, 

програмских листи и водича и видеа на захтев; 

софтвер у виду услуга (СааС) који користи софтвер 

за гласовне команде и препознавање гласа, софтвер 

за претварање говора у текст, софтверске апликације 

које се активирају гласом, управљање личним 

информацијама и софтвер за приступ, преглед и 

претрагу онлајн база података, аудио и 
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мултимедијалног садржаја, игара, софтверских 

апликација, тржишта софтверских апликација, 

програмских листи и водича и видеа на захтев; софтвер 

у виду услуга (СааС) којим се омогућава преузимање и 

пиступ на рачунару или другом носивом потрошачком 

електронском уређају аудио и мултимедијалних 

датотека; софтвер у виду услуга (СааС) за мобилне 

уређаје којим се кориснику дозвољава да претражује 

садржај уређаја ради информација, контаката или 

апликација; софтвер у виду услуга (СааС) за креирање 

индекса информација, интернет страница или других 

информативних ресурса; софтвер у виду услуга (СааС) 

за гласовне команде и препознавање гласа; софтвер у 

виду суслуга (СааС) за контролу паметних аудио 

звучника; софтвер у виду сервиса (СааС) за употребу у 

вези са услугама претплате на дигиталне садржаје; 

софтвер у виду услуга (СааС) за креирање, ауторство, 

дистрибуцију, преузимање, преношење, примање, 

репродукцију, уређивање, извлачење, кодирање, 

декодирање, приказивање, чување и организацију 

аудио и мултимедијалног садржаја; обезбеђивање 

платформи за претрагу како би се корисницима 

омогућило да траже и примају дигитални медијски 

садржај и апликације; обезбеђивање привремене 

употребе онлајн софтвера и апликација који се не могу 

преузети за приступ стримингу аудио и видео датотека, 

играма, друштвеним мрежама, текстуалним и 

мултимедијалним датотекама; компјутерске услуге, 

наиме, пружање сервера база података различитих 

капацитета другима; пружање интернет страница на 

којима се налази софтвер за управљање базама 

података који се не може преузети; пружање 

оперативних система и компјутерских апликација 

преко интернета; изнајмљивање компјутерских и 

постројења за чување података различитих капацитета; 

пружање, развијање и дизајн софтвера за управљање 

компјутерским апликацијама, који се не може преузети, 

а којем се може приступити преко глобалне 

компјутерске мреже; дизајн, управљање и надгледање 

онлајн форума за дискусију; креирање интернет 

страница за онлајн услуге и интернет, које се чувају 

електронски; складиштење података; разрада и 

одржавање интернет страница за трећа лица; 

управљање интернет страницама за друге; 

изнајмљивање веб сервера; одржавање интернет 

страница, услуге креирања и хостинга; пружање услуга 

апликација, наиме, пружање, хостинг, управљање, 

развој и одржавање апликација, софтвера, интернет 

страница и база података у области електронског 

пословања, онлајн плаћања, редоследа налога, дизајна 

интернет страница, чувања података, прилагођавање 

капацитета рачунарства које се може делити, услуге 

порука и израчунавање рангирања интернет страница 

на основу протока корисника; хостинг интернет 

страница које кориснику омогућавају да оцени 

различите штампане, фотографске и графичке слике 

и аудио садржаји користи прилагођени шаблон како 

би пружио став, свиђање, несвиђање, уређивање, 

промене, модификације, мишљења, предлоге и 

коментаре и учествовао у друштвеном, пословном и 

умрежавању у заједници; компјутерске услуге, наиме, 

креирање онлајн заједнице за регистроване кориснике 

како би учествовали у дискусијама, добили повратну 

информацију од себи једнаких, формирали виртуелне 

заједнице и учествовали у друштвеном умрежавању; 

дизајн и развој компјутерског хардвера и софтвера; 

дизајн и развој софтвера за компјутерске игре; пружање 

привремене употребе онлајн алата за развој софтвера, 

који се не могу преузети, за дизајн и развој 

електронских игара; услуге техничке подршке, наиме, 

решавање проблема софтвера компјутерских игара; 

пружање софтверских апликација које се не могу 

преузети; пружање привремене употребе онлајн 

софтвера за рачунарство у облаку, који се не може 

преузети, за употребу у електронском складиштењу 

података; развој компјутерског софтвера у области 

мобилних апликација; пружање услуга апликација, 

наиме, хостинг, управљање, развој и одржавање 

апликација, софтвера и интернет страница у области 

личне продуктивности, бежичне комуникације и 

мобилне технологије; научне и технолошке услуге и 

истраживање и дизајн с тим у вези; индустријске 

анализе и услуге истраживања; пружање информација, 

консултација и саветодавних услуга у вези са горе 

наведеним; ништа од горе наведеног се не односи на 

професионалне фотографске и кинематографске 

камере, укључујући професионалну фотографску и 

кинематографску опрему и професионални 

фотографски и кинематографски софтвер.   

Кл. 45:  услуге представљања, друштвених мрежа и 

упознавања путем интернета; пружање контаката и 

олакшавање упознавања у сврху стварања и развијања 

продуктивних личних односа за људе који имају 

заједничку жељу да упознају друге људе са сличним 

интересовањима; услуге представљања, личних односа и 

друштвених мрежа које се обезбеђују путем интернета 

или друге рачунарске или комуникационе мреже; услуге 

онлајн друштвених мрежа, наиме, олакшавање 

друштвених упознавања или интеракција међу 

појединцима; услуге онлајн друштвених мрежа; услуге 

онлајн друштвеног умрежавања у области забаве; услуге 

друштвених мрежа у области забаве обезбеђене путем 

интернет страница и комуникационих мрежа; услуге 

личног консијержа; правне услуге; безбедносне услуге за 

заштиту имовине и појединаца; обезбеђивање онлајн 

рачунарских база података и онлајн база података које се 

могу претраживати, а у области друштвених мрежа; 

обезбеђивање интернет страница за друштвене мреже у 

сврху забаве; обезбеђивање услуга друштвеног 

умрежавања у сврху коментарисања, упоређивања, 

сарадње, консултовања, савета, дискусије, истраживања, 

размене информација, индексирања, информација о 
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локацијама и забаве; услуге личне куповине; 

обезбеђивање базе за претрагу која садржи аудио, видео 

и аудиовизуелне садржаје доступне путем интернета, 

телекомуникационих мрежа и бежичних 

телекомуникационих мрежа у области онлајн 

друштвених мрежа.   
 

(111) 75429 (181) 14.03.2028. 

(210) Ж- 2018-388 (220) 14.03.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation), One Johnson & Johnson Plaza , New 

Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

NEUTROGENA ACCELERATED 

BRIGHTENING COMPLEX 

(526) "ACCELERATED BRIGHTENING COMPLEX"  

(511) Кл. 3:  немедицински препарати за негу коже, 

нарочито лосиони и средства за хидратацију коже и 

лица, средства за чишћење коже и лица, скрабови за 

тело, средства за прање тела и сапуни за тело, средства 

за тонирање коже, креме, гелови, лосиони, средства за 

давање влажности телу, средства за чишћење тела, 

тонери, средства за скупљање ткива, есенције, серуми, 

серуми за подручје испод ока, средства за полирање и 

освеживачи у облику спреја; креме против старења 

коже, гелови против старења коже, лосиони и 

препарати против старења коже; препарати за заштиту 

од сунца; немедицински препарати за третирање акни; 

марамице и јастучићи за једнократну употребу 

импрегниране са средством за чишћење коже; 

марамице за уклањање шминке; пилинзи, препарати у 

облику пене; маске за лице, нарочито маске од глине, 

папирнате маске импрегниране са немедицинским 

препаратом и хидрогелне маске.   
 

(111) 75430 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-409 (220) 16.03.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) NOVA ISKRA Dizajn inkubator d.o.o.Београд-

Савски венац, Гаврила Принципа 43, Београд, RS 

(740) Марјана Д. Мајсторовић, Гаврила Принципа 43, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.15.07; 01.15.17; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава(R:0 G:120 B:255 #0078FF, C:100 M:65 

Y:0 K:0, pantone 3005U, pantone 300C)  

(511) Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; издавање 

пословног простора (непокретности); изнајмљивање 

заједничких канцеларија за рад.   
 

(111) 75431 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-61 (220) 18.01.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 

Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, KR 

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

(540) 

CHEILJEDANG 

(511) Кл. 30:  пиринач изузев пакованог куваног 

пиринча; скроб за јело; пшенично брашно; презле; 

прерађени производи на бази житарица; осушени 

кувани пиринач; грицкалице на бази житарица; 

нудле; пиринач послужен са додацима; бибимбап 

(мешавина пиринча са поврћем и јунетином); 

сендвичи; пице; пасте; каше; хот-дог (кобасица у 

ролни од хлеба); хлеб; сладолед; чоколада; 

слаткиши; кекси; тарт; пите; пудинзи; напици на 

бази чаја; сладолед мешавине; мешавине за топли 

колач (палачинке); паста од соје (додатак јелима); 

зачинско биље; додаци јелу; маринаде; сирупи; 

зачини изузев зачина са нуклеинском киселином; 

зачини у облику праха; мононатријм глутаминат; 

кари; ја-јанг (паста од црног пасуља која се користи 

као сос за нудле); готова јела на бази пиринча; готова 

јела на бази нудли; готова или спакована јела која се 

примарно састоје од пиринча или нудли.  
 

(111) 75432 (181) 24.01.2028. 

(210) Ж- 2018-104 (220) 24.01.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) Христина Савић, село Јаковац, 19340 

Минићево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 2:  боје за тетоваже, боје за трајну шминку.  

Кл. 8:  апарати за тетоваже, апарати за трајну 

шминку, игле за тетовирање, игле за трајну шминку.  
 

(111) 75433 (181) 08.03.2028. 

(210) Ж- 2018-364 (220) 08.03.2018. 

 (151) 27.08.2018. 
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(732) Привредно друштво АКОВ ДОО Краљево, 

Ратина 326 г, Краљево, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 24.09.06; 26.01.16; 26.11.12; 27.01.12; 27.05.01 

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

(канцеларијски прибор); печати са адресом; папир; 

постери; огласни панои од папира и картона; албуми; 

бележнице, нотеси; слике; штампани материјал (висока 

штампа), фасцикле за списе (канцеларијски прибор), 

слике, урамљене или неурамљене слике; оловке, 

периодичне публикације, подметачи за пивске флаше; 

блокови (канцеларијски материјал); памфлети; жигови 

(печати); штамбиљи; свеске; бележнице; листови 

папира (канцеларијски); картон; каталози; омоти за 

папир; кошуљице за списе; фасцикле (канцеларијски 

материјал) конусне папирне кесе; омоти (канцеларијски 

материјал); корице (канцеларијски материјал; држачи 

оловака, оловке са графитном мином (техничке оловке) 

графички отисци; цртежи који се копирају на подлогу; 

коверте; папир за увијање; папир за паковање; пера; 

кутије за оловке; материјали за писање; фотографије 

(штампане); печати; књиговезачка платна; фигурине 

(статуете) направљене од смесе са папиром; формулари 

(штампани), канцеларијски материјал; шаблони (од 

папира); штампани роковници; дописнице, 

разгледнице; штампане ствари; штампарски бланкети, 

који нису од текстила; штампарски комплети, покретни 

(канцеларијски реквизит); штампане публикације; 

папир за писање; књижице; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор; наливпера; проспекти; налив 

пера и хемијске оловке (канцеларијски прибор); 

врећице (коверте, кесе) од папира или пластике, за 

паковање; честитке, разгледнице; календари; табле од 

дрвене пулпе (канцеларијске); папир од пулпе, дрвене 

масе; папирне или картонске кутије; амбалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

пластична, мехураста амбалажа за паковање или 

умотавање; заставе од папира; ножеви за папир (за 

отварање писама); стоне салвете од папира; подметачи 

од папира; држачи за оловке; несесери са прибором за 

писање; омотачи за флаше од картона или папира; 

плакати од папира или картона; убруси од папира; 

етикете од папира или картона; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; натписи од папира или 

картона; налепнице (канцеларијски прибор); 

материјал за паковање направљен од скроба; 

воштани папир; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; летци, флајери; 

држачи списа, докумената (канцеларијски прибор); 

држачи страница књига; папирни и картонски 

материјали за паковање (пуњење, облагање); 

надстолњаци од папира; транспаренти (банери) од 

папира; украсне папирне заставице.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; але 

пиво од ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво; 

пивски слад; безалкохолни воћни напици; пића од 

сурутке; препарати за прављење напитака; 

концентрати за прављење напитака; воћни сокови; 

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

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

стоне воде; шира; лимунаде; екстракти хмеља за 

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

лимунаде; препарати за прављење ликера; 

сладовина; шира (неферментисана); бадемов сируп, 

сода вода; шербети (пића); безалкохолна пића; 

аперитиви (безалкохолни); коктели (безалкохолни); 

воћни нектар (безалкохолни); сок од јабуке 

(безалкохолни); квас (безалкохолни напитак); 

безалкохолни напици на бази меда; коктели на бази 

пива; напици од соје; напици на бази пиринча; 

јечмено вино (пиво).  

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

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

аперитиви; арак; дестилована пића; јабуковача; 

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

џин; ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока 

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

алкохолна есенција; алкохолни екстракти; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 

алкохол од пиринча; рум; водка; помешана 

алкохолна пића, која нису на бази пива; нира 

(алкохолно пиће на бази шећерне трске).   
 

(111) 75434 (181) 12.03.2028. 

(210) Ж- 2018-367 (220) 12.03.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) Društvo za privatno obezbeđenje PROGARD 

d.o.o. Beograd, Партизанске авијације 2, Београд-

Нови Београд, RS 

(740) Невена Симовић, Београдска 6, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 26.11.09; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  
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(591) плава, бела, црна.  

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

организационо саветовање; помоћ у пословном 

управљању; консултације у пословном управљању; 

канцеларијски послови; услуге рекламе; услуге 

посредовања у трговини.   

Кл. 38:  обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; телекомуникационе услуге.  

Кл. 45:  услуге обезбеђења, укључујући савете у вези са 

услугама обезбеђења лица и објеката; консултације о 

физичком обезбеђењу; услуге ноћног обезбеђења; 

услуге ноћног чувара; услуге обезбеђења возила; услуге 

обезбеђења зграда укључујући услуге противпожарне 

заштите; услуге обезбеђења ради заштите имовине и 

лица; услуге одговарања на дојаве и провере; 

надзирање противпровалних уређаја и аларма; видео 

надзор објеката.   
 

(111) 75435 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-220 (220) 14.02.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар 

ослобођења 137, 11000 Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија  Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.25; 24.17.25; 27.05.09; 27.05.12; 28.07.00 

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

козметика, лосиони за косу.  

Кл. 5:  фармацеутски и медицински препарати; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; дијететски суплементи за 

људе; фластери; материјали за завијање; 

дезинфекциона средства.  

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

управља); жилети.  

Кл. 10:  хируршки, медицински апарати и 

инструменти; апарати за масажу; хируршки 

материјали за зашивање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обука; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге неге лепоте.  

(111) 75436 (181) 19.03.2028. 

(210) Ж- 2018-414 (220) 19.03.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) Пајкић Саша, Маршала Тита 13, Кусиће, 

12222 Браничево, RS 

(540) 

NINI 

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 75437 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-228 (220) 14.02.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) GOODWILL PHARMA Orvos és 

Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató 

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

(740) Ковач Карољ, Штросмајерова 6, Суботица 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 75438 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-230 (220) 14.02.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) GOODWILL PHARMA Orvos és 

Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató 

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

(740) Ковач Карољ, Штросмајерова 6, Суботица 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива.  
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(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 75439 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-229 (220) 14.02.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) GOODWILL PHARMA Orvos és 

Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató 

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

(740) Ковач Карољ, Штросмајерова 6, Суботица 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 75440 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-227 (220) 14.02.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) GOODWILL PHARMA Orvos és 

Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató 

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

(740) Ковач Карољ, Штросмајерова 6, Суботица 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 75441 (181) 06.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1261 (220) 06.08.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић, адвокат, Чингријина 12, 

11000 Београд 

(540) 

Duxet 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу; 

фармацеутски препарати; лекови за људску 

употребу.  
 

(111) 75442 (181) 06.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1262 (220) 06.08.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић, адвокат, Чингријина 12, 

11000 Београд 

(540) 

Nexetin 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу; 

фармацеутски препарати; лекови за људску 

употребу.  
 

(111) 75443 (181) 02.03.2028. 

(210) Ж- 2018-325 (220) 02.03.2018. 

 (151) 27.08.2018. 

(732) NINGBO XIANGFENG IMP. & EXP. CO., 

LTD., No.1, Building 5, No.50 Jinji Road, Qijiashan, 

Beilun, Ningbo, CN 

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

4, 11160 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19  
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(511) Кл. 16:  oловке, хемијске оловке и налив пера; 

блокови и свеске; фасцикле, фолије и фолдери за 

документа; хефталице; зарезачи за оловке; нотеси; 

регистратори (канцеларијски); омоти за чековне 

књижице; кошуљице за списе; носачи лепљивих 

трака (канцеларијски прибор); гумиране траке 

(канцеларијски материјал); штампане ствари; 

инструменти за писање; канцеларијски прибор и 

канцеларијски материјал, осим намештаја.   
 

(111) 75444 (181) 14.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1308 (220) 14.08.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Floor 

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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Ezvastix 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, нарочито 

препарати за кардиоваскуларни систем  
 

(111) 75445 (181) 31.01.2028. 

(210) Ж- 2018-140 (220) 31.01.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) Рајко Убипарип, Суседградска 6а, Београд, RS 

(740) Александар Ковачевић , Булевар Михајла 

Пупина 16в, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.23; 02.03.30; 26.04.14; 26.04.18; 

26.11.08; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни 

препарати за употребу у медицини;  

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе.   

Кл. 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. 44:  медицинске услуге; услуге медицинских 

клиника; болничке услуге; здравствена нега; 

медицинска помоћ; услуге кућне неге; услуге банке 

крви; фармацеутски савети; пластична хирургија; 

услуге психолога; услуге вештачке оплодње; услуге 

вештачке оплодње ин витро; услуге телемедицине; 

фармацеутске услуге припремања лекова према 

рецепту; терапеутске услуге; изнајмљивање 

медицинске опреме; услуге здравствених центара; 

услуге алтернативне медицине; услуге саветовања о 

здрављу; услуге центара за опоравак.  
 

(111) 75446 (181) 19.02.2028. 

(210) Ж- 2018-234 (220) 19.02.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. , Organize Sanayi 

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25; 27.01.12; 27.05.03; 27.05.11; 27.05.12 

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

(511) Кл. 30:  бисквити, чоколаде, колачи, крекери, 

вафли, пецива, пите, сладоледи, јестиви лед.  
 

(111) 75447 (181) 05.04.2028. 

(210) Ж- 2018-512 (220) 05.04.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) TIMINGS Д.О.О. БЕОГРАД, Риге од Фере 4, 

Београд, RS 

(540) 

KINGBO 

(511) Кл. 1:  ђубрива (биљни екстракт Sophora).  

Кл. 5:  препарат за уништавање штеточина: 

инсектицид.  
 

(111) 75448 (181) 04.04.2028. 

(210) Ж- 2018-508 (220) 04.04.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) LABORATOIRES THEA (Company organized 

under the laws of France), 12, rue Louis Blériot, Zone 

Industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, FR 

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

11000 Београд 

(540) 

BLEPHADEMODEX 

(511) Кл. 5:  медицински препарати за заштиту 

здравља; санитарни препарати за медицинску 

употребу; раствори за влажење и испирање за 
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санитарну и медицинску употребу; раствори за 

чишћење за медицинску употребу; антисептичне и 

медицинске марамице; марамице и марамице за 

брисање натопљене са хидратантним и умирујућим 

лосионима, за медицинску и санитарну употребу.   
 

(111) 75449 (181) 10.04.2028. 

(210) Ж- 2018-518 (220) 10.04.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) LABORATOIRES THEA (Company organized 

under the laws of France), 12, rue Louis Blériot, Zone 

Industrielle du Brézet, 63100 CLERMONT-FERRAND, FR 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 26.03.01; 26.03.05; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.03; 29.01.05; 29.01.08  

(591) Pantone P 2415, Pantone P 368, Pantone Cool 

Gray 10, Pantone P 477, C100 M100 J100 K100  

(511) Кл. 16:  упитници и штампани обрасци за 

одговор на истраживања у вези са употребом 

медицинских података.  
 

(111) 75450 (181) 10.04.2028. 

(210) Ж- 2018-516 (220) 10.04.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) Alkemy S.p.A., Via San Gregorio 34,  

20124 Milano, IT 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21  

(511) Кл. 35:  услуге електронске трговине, наиме, 

пружање е-commerce платформе за употребу од 

стране трећих лица; услуге онлајн рекламирања; 

саветодавне услуге у вези са дигиталном 

стратегијом; маркетиншке услуге у вези са 

телекомуникационим услугама мобилне телефоније 

и уређајима мобилне телефоније; саветодавне услуге 

у вези са друштвеним медијима; услуге дигиталних 

односа са јавношћу. 

Кл. 42:  саветовање о изради веб сајтова; израда, 

пројектовање, развој и управљање веб сајтовима.   
 

(111) 75451 (181) 04.04.2028. 

(210) Ж- 2018-507 (220) 04.04.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) LABORATOIRES THEA (Company organized 

under the laws of France), 12, rue Louis Blériot, Zone 

industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, FR 

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

11000 Београд 

(540) 

RESVEGA 

(511) Кл. 5:  витамински препарати и храна или 

нутритивни додаци за примену у офамологији.  
 

(111) 75452 (181) 02.03.2028. 

(210) Ж- 2018-323 (220) 02.03.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) ENECA , Пријездина 6/2, 18000 Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 19.03.01; 19.07.01; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) pantone 7562 C, CMYK 0033, 0039 0066 0005; 

RGB 170, 144, 1002, #AA9066.  

(511) Кл. 29:  ајвар [конзервисана паприка];албумен, 

беланчевине, за кулинарске намене; балгинати за 

кулинарске намене; алое вера за људску исхрану; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; бобичасто воће, конзервирано; 

бодљикави јастог, који није жив; бубрежни лој за 

исхрану; булгоги [кореанско јело од говедине]; 

виршле; виршле у кукурузном тесту на штапићу; 

воће, конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; 

воће, кувано; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 
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желе; воћни чипс; галби [јело од грилованог меса]; 

говеђа супа; грашак, конзервирани; грицкалице на 

бази воћа; гуакамол [пире од авокада]; дивљач, која 

није жива; ђумбиров џем; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; екстракти алги за 

исхрану; желатин; желе за исхрану; желе од меса; 

живи на, која није жива; животињска мождина, срж, 

за исхрану; жуманце од јаја; залеђено воће; замене за 

млеко; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-сушено 

поврће; зачињено коштуњаво воће; јаја; јаја пужева 

за јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестиве масти; 

јестиви инсекти, неживи; јетра; јетрена паштета; 

јогурт; јуба [тофу листићи]; кавијар; какво путер за 

исхрану; кандирани ораси; кефир [пиће од млека]; 

кикирики, припремљен; кикирики путер; кимчи [јело 

од ферментисаног поврћа]; кисели краставац; кисели 

купус; кисело млеко; кнедле на бази кромпира; 

кобасице; кобасице крвавице; кокосова маст; 

кокосово млеко; кокосово млеко за кулинарску 

употребу; кокосово уље за исхрану; кокосов путер; 

кокос, осушени; компоти; компот од бруснице; 

кондензовано млеко; конзервисана гомољика, 

тартуф; конзервисана риба; конзервисана соја, за 

исхрану; конзервисан бели лук; конзервисане 

печурке; конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; кора од воћа; коштано уље за 

исхрану; краставчићи: крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис [пиће од млека]; лецитин за 

кулинарске намене; лешници, припремљени; 

лимунов сока за употребу у кулинарству; лосос, 

нежив; лук, конзервисан; љускари, који нису живи; 

маргарин; маслине, конзервисане; маслиново уље за 

исхрану; масне супстанце за производњу јестиве 

масти; мермелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

киририкија, млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намирнице на бази рибе; напици на бази 

бадемовог млека; напици на бази кокосовог млека; 

напици на бази млека од кикирикија; напици од 

млека, у којима млеко преовлађује; нискокалорични 

чипс од кромпира; овсено млеко; остриге, које нису 

живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; палмино уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од кромпира; 

пектин за кулинарске намене; пире од јабука; 

пиринчано млеко; пиринчано млеко за кулинарску 

употребу; пљескавице од соје; поврће у конзерви; 

полен припремљен као храна, препарати за супу од 

поврћа; прерађен орах; пресована воћна паста; 

производи од млека; протеинско млеко; прстенови од 

лука [поховани лук]; путер; путер крем; раженка 

[ферментисано печено млеко]; рак, који није жив; 

репино уље за исхрану; риба, која није жива; риба у 

конзерви; рибља икра, припремљена; рибље брашно 

за људску исхрану; рибљи желатин за исхрану; 

рибљи мусеви; рибљи филети; салате од воћа; салате 

од поврћа; сардине, неживе; састојци за припремање 

супе; свињетина; свињска маст; семенке, 

припремљене; сир; сириште, сирило; сланина; 

сметана [кисела павлака]; смеше које садрже маст за 

кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино млеко; сојино 

уље за исхрану; сокови од поврћа за кување; сок од 

парадајза за кување; суво грожђе; сунцокретове 

семенке, припремљене; сунцокретово уље за 

исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за исхрану; 

сухомеснати производи; сушено поврће; тахини 

[намаз од сусама]; тофу; тофу пљескавице; туњевина, 

нежива; уља за исхрану; уље од семена лана за 

исхрану; уље палминих коштица за исхрану; урме; 

усољена риба; усољен и сушени бакалар; усољено 

месо; уштипци, крофне од кромпира; уштипци од 

свежег сира; фалафел; ферментисано млеко; харинге, 

неживе; хумус [намаз од леблебија]; црева за 

кобасице, природна или вештачка; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чипс од кромпира; џемови; 

шкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке 

капице, која нису живе; шкољке, које нису живе; 

шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене;-ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози [тесто са 

надевом] ; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; бомбоне*; брашно*; 

брашно од боба; брашно од кромпира*; брашно од 

слачице; брашно од хељде; брашно тапиоке*; 

булгур; буритоси; ванилин [замена за ванилу]; 

вареники [пуњене кнедле]; вафел производи; везивни 

агенси за сладолед; векна са месом; векне хлеба; 

високопротеинске плочице од житарица; воћни желе 

[слаткиши] ; воћни преливи [сосови] ; гимбап 

[кореанско јело од пиринча]; глазуре за колаче; 

глазуре за шунку; глукоза за кулинарску намену; 

глутен припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; ђумбир [зачин]; енглески крем; есенције за 

исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља; 
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жвакаћа гума*; жвакаће гуме за освежавање даха; 

замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; зефир [посластица] златни сируп 

[шећерни сируп], меласа; инстант пиринач; јестиви 

папир; јестиви папир од пиринча; јечмено брашно; 

јиаози [пуњене кнедле]; какао; какао напици са 

млеком; капра; карамеле [бомбоне] ; каранфилић 

[зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; кечап [сос]; 

кимчи [палачинке од укисељеног поврћа]; киноа, 

прерађена; киш; кнедле на бази брашна; кокице; 

колачи; колачи од пиринча; колачићи од бадема 

[слатка пецива]; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; 

крутони; кукурузни гриз; кукурузно брашно; 

кукуруз, пржени; куркума*; кус-кус [гриз]; кухињска 

со; ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; 

ледени чај; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки ломпер [палачинке на бази кромпира]; 

мајонез; макарони; малтоза; маринаде; марципан; 

материјали за везивање кобасица; матични млеч; 

мед; меласа за исхрану; ментол бомбоне за 

освежавање даха; ментол за посластице; млевени 

јечам; млевени кукуруз; млевени овас; млечни 

карамел крем; морска вода за кување; мусли; намази 

на бази чоколаде; напици на бази камилице; напици 

од чаја; немедицински биљни чајеви; непржена кафа; 

овсене пахуљице; овсено брашно; окономијаки 

[јапанске пикантне палачинке]; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири [пиринчане куглице]; 

орашчићи; палачинке; палмин шећер; паста од соје 

[додатак јелима]; пастила [посластица]; пастиле 

[бомбоне]; пељмени [кнедле пуњене месом]; песто 

[сос]; пеци ва; пивско сирће; пикалили; пимент; 

пиринач; пиринчана каша за кулинарске намене; 

пите; пите од меса; пића на бази какаоа; пића на бази 

кафе; пића на бази чоколаде; пића од кафе са 

млеком; пића од чоколаде са млеком; пице; плочице 

од житарица; посластице од кикирикија; пралине; 

прашак за колаче; прашак за пеци во; прашак за 

прављење сладоледа; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; препарати за учвршћивање 

мућене павлаке, шлага; препарати од житарица; 

прерађено семе за употребу као зачин; природни 

заслађивачи; пролећне ролнице; прополис [пчелињи 

производ]; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице за 

људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; рамен 

[јапанско јело на бази резанаца]; резанци; резанци за 

супу; релиш [додатак јелу]; саго; семе аниса; семе 

звездастог аниса; сенбеи [пиринчани крекери]; 

сендвичи; сендвичи са сиром [чизбургери]; сендвич 

са виршлама; сенф; сирће сируп од агаве [природни 

заслађивач]; ситни колачи; скроб за јело; слад за 

људску исхрану; сладни бисквити; сладни екстракти 

за храну; сладолед; сладолед на воденој основи; 

слатке земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слатки ши; слаткиши [бомбоне]; слаткиши од 

бадема; слаткиши од пеперминта; смесе за 

окономијаки [јапанске пикантне палачинке]; 

смрзнити јогурт [посластичарски]; соба резанци; 

сојино брашно; соли за конзервисање намирница; 

сосови [додаци храни]; сосови за месо [умаци]; 

сосови за тестенине; сос од бруснице [зачин]; сос од 

јабука [зачин]; средства за омекшавање меса за 

употребу у домаћинству; средства за подизање теста; 

стаклене глазуре; стругани лед са заслађеним 

црвеним пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; 

сусамово семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле, 

либанска салата; тако; тапиока; тартар крем за 

кување; тарт [слатка пита без горње коре] ; 

тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полупрерађен производ; тортиље; удон 

резанци; украсне бомбоне за торте; умак од 

парадајза; умак, сос од соје; ферменти за тесто; 

фондани [слаткиши]; хељда, прерађена; хлеб*; хлеб 

без квасца; хлебне мрвице; храна на бази овса; 

цветови или лишће као замена за чај; целерова со; 

цикорија [замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чатни 

[додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни 

украси за торте; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; шафран [зачин]; шербет [ледени] ; 

шећер*; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  Seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолни воћни 

екстракти; безалкохолни воћни напици; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; воде [пића]; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; гази рана вода; 

екстракти хмеља за производњу пива; енергетска 

пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; квас 

[безалкохолни напитак]; коктели, безалкохолни; 

коктел и на бази пива; концентрати за прављење 

напитака; лимунаде; литијум вода; минерална вода 

[пиће]; напици за спортисте обогаћени протеинима; 

напици на бази пиринча, који нису замена за млеко; 

напици од соје, осим замена за млеко; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење гази ране 

воде; препарати за прављење ликера; препарати за 

прављење напитака; сарсапарила [безалкохолни 

напитак]; сирупи за лимунаде; сирупи за пића; 

сладно пиво; сладовина; смутис [кашасти напици од 

воћа или поврћа]; сода вода; сокови од поврћа 
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[пића]; сок од јабуке, безалкохолни; сок од парадајза 

[пиће]; стоне воде; шербети [пића]; шира; шира 

[неферментисана].   

Кл. 33:  алкохолна есенције; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; алкохолни 

екстракти; алкохол од пиринча; анисет [ликер]; 

аперитиви; арак; баијиу [кинеско пиће од 

дестилованог алкохола]; битери [горка алкохолна 

пића]; бренди; вино; виски; водка; воћни екстракти, 

алкохолни; дестилована пића; дигестиви [ликери и 

жестока пића]; жестока пића; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; крушковача; куракао; ликери; 

ликер од аниса; ликер од пеперминта; медовина; 

нира [алкохолно пиће на бази шећерне трске]; пикет; 

помешан а алкохолна пића, која нису на бази пива; 

рум; саке; џин.   
 

(111) 75453 (181) 02.03.2028. 

(210) Ж- 2018-324 (220) 02.03.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) ENECA , Пријездина 6/2, 18000 Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.22  

(511) Кл. 29:  ајвар [конзервисана паприка];албумен, 

беланчевине, за кулинарске намене; балгинати за 

кулинарске намене; алое вера за људску исхрану; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пун ч од жуманаца; 

беланце од јаја; бобичасто воће, конзервирано; 

бодљикави јастог, који није жив; бубрежни лој за 

исхрану; булгоги [кореанско јело од говедине]; 

виршле; виршле у кукурузном тесту на штапићу; 

воће, конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; 

воће, кувано; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; галби [јело од грилованог меса]; 

говеђа супа; грашак, конзервирани; грицкалице на 

бази воћа; гуакамол [пире од авокада]; дивљач, која 

није жива; ђумбиров џем; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; екстракти алги за 

исхрану; желатин; желе за исхрану; желе од меса; 

живи на, која није жива; животињска мождина, срж, 

за исхрану; жуманце од јаја; залеђено воће; замене за 

млеко; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-сушено 

поврће; зачињено коштуњаво воће; јаја; јаја пужева 

за јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестиве масти; 

јестиви инсекти, неживи; јетра; јетрена паштета; 

јогурт; јуба [тофу листићи]; кавијар; какао путер за 

исхрану; кандирани ораси; кефир [пиће од млека]; 

кикирики, припремљен; кикирики путер; кимчи [јело 

од ферментисаног поврћа]; кисели краставац; кисели 

купус; кисело млеко; кнедле на бази кромпира; 

кобасице; кобасице крвавице; кокосова маст; 

кокосово млеко; кокосово млеко за кулинарску 

употребу; кокосово уље за исхрану; кокосов путер; 

кокос, осушени; компоти; компот од бруснице; 

кондензовано млеко; конзервисана гомољика, 

тартуф; конзервисана риба; конзервисана соја, за 

исхрану; конзервисан бели лук; конзервисане 

печурке; конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; кора од воћа; коштано уље за 

исхрану; краставчићи; крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис [пиће од млека]; лецитин за 

кулинарске намене; лешници, припремљени; 

лимунов сока за употребу у кулинарству; лосос, 

нежив; лук, конзервисан; љускари, који нису живи; 

маргарин; маслине, конзервисане; маслиново уље за 

исхрану; масне супстанце за производњу јестиве 

масти; мермелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

киририкија, млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павла ка, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намирнице на бази рибе; напици на бази 

бадемовог млека; напици на бази кокосовог млека; 

напици на бази млека од кикирикија; напици од 

млека, у којима млеко преовлађује; нискокалорични 

чипс од кромпира; овсено млеко; остриге, које нису 

живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; палмино уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од кромпира; 

пектин за кулинарске намене; пире од јабука; 

пиринчано млеко; пиринчано млеко за кулинарску 

употребу; пљескавице од соје; поврће у конзерви; 

полен припремљен као храна, препарати за супу од 

поврћа; прерађен орах; пресована воћна паста; 

производи од млека; протеинско млеко; прстенови од 

лука [поховани лук]; путер; путер крем; раженка 

[ферментисано печено млеко]; рак, који није жив; 

репино уље за исхрану; риба, која није жива; риба у 

конзерви; рибља икра, припремљена; рибље брашно 

за људску исхрану; рибљи желатин за исхрану; 

рибљи мусеви; рибљи филети; салате од воћа; салате 

од поврћа; сардине, неживе; састојци за припремање 

супе; свињетина; свињска маст; семенке, 

припремљене; сир; сириште, сирило сланина; 

сметана [кисела павлака]; смеш е које садрже маст за 

кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино млеко; сојино 

уље за исхрану; сокови од поврћа за кување; сок од 
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парадајза за кување; суво грожђе; сунцокретове 

семенке, припремљене; сунцокретово уље за 

исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за исхрану; 

сухомеснати производи; сушено поврће; тахини 

[намаз од сусама]; тофу; тофу пљескавице; туњевина, 

нежива; уља за исхрану; уље од семена лана за 

исхрану; уље палминих коштица за исхрану; урме; 

усољена риба; усољен и сушени бакалар; усољено 

месо; уштипци, крофне од кромпира; уштипци од 

свежег сира; фалафел; ферментисано млеко; харинге, 

неживе; хумус [намаз од леблебија]; црева за 

кобасице, природна или вештачка; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чипс од кромпира; џемови; 

шкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке 

капице, која нису живе; шкољке, које нису живе; 

шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози [тесто са 

надевом] ; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; бомбоне*; брашно*; 

брашно од боба; брашно од кромпира*; брашно од 

слачице; брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вареники 

[пуњене кнедле]; вафел производи; везивни агенси за 

сладолед; векна са месом; векне хлеба; 

високопротеинске плочице од житарица; воћни желе 

[слаткиши] ; воћни преливи [сосови] ; гимбап 

[кореанско јело од пиринча]; глазуре за колаче; 

глазуре за шунку; глукоза за кулинарску намену; 

глутен припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; ђумбир [зачин]; енглески крем; есенције за 

исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља; 

жвакаћа гума*; жвакаће гуме за освежавање даха; 

замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; зефир [посластица] златни сируп 

[шећерни сируп], меласа; инстант пиринач; јестиви 

папир; јестиви папир од пиринча; јечмено брашно; 

јиаози [пуњене кнедле]; какао; какао напици са 

млеком; капра; карамеле [бомбоне] ; каранфилић 

[зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; кечап [сос]; 

кимчи [палачинке од укисељеног поврћа]; киноа, 

прерађена; киш; кнедле на бази брашна; кокице; 

колачи; колачи од пиринча; колачићи од бадема 

[слатка пецива]; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; 

крутони; кукурузни гриз; кукурузно брашно; 

кукуруз, пржени; куркума; кус-кус [гриз]; кухињска 

со; ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; 

ледени чај; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки ломпер [палачинке на бази кромпира]; 

мајонез; макарони; малтоза; маринаде; марципан; 

материјали за везивање кобасица; матични млеч; 

мед; меласа за исхрану; ментол бомбоне за 

освежавање даха; ментол за посластице; млевени 

јечам; млевени кукуруз; млевени овас; млечни 

карамел крем; морска вода за кување; мусли; намази 

на бази чоколаде; напици на бази камилице; напици 

од чаја; немедицински биљни чајеви; непржена кафа; 

овсене пахуљице; овсено брашно; окономијаки 

[јапанске пикантне палачинке]; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири [пиринчане куглице]; 

орашчићи; палачинке; палмин шећер; паста од соје 

[додатак јелима]; пастила [посластица]; пастиле 

бомбоне]; пељмени [кнедле пуњене месом]; песто 

[сос]; пецива; пивско сирће; пикалили; пимент; 

пиринач; пиринчана каша за кулинарске намене; 

пите; пите од меса; пића на бази какаоа; пића на бази 

кафе; пића на бази чоколаде; пића од кафе са 

млеком; пића од чоколаде са млеком; пице; плочице 

од житарица; посластице од кикирикија; пралине; 

прашак за колаче; прашак за пеци во; прашак за 

прављење сладоледа; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; препарати за учвршћивање 

мућене павлаке, шлага; препарати од житарица; 

прерађено семе за употребу као зачин; природни 

заслађивачи; пролећне ролнице; прополис [пчелињи 

производ]; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице за 

људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; рамен 

[јапанско јело на бази резанаца]; резанци; резанци за 

супу; релиш [додатак јелу]; саго; семе аниса; семе 

звездастог аниса; сенбеи [пиринчани крекери]; 

сендвичи; сендвичи са сиром [чизбургери]; сендвич 

са виршлама; сенф; сирће сируп од агаве [природни 

заслађивач]; ситни колачи; скроб за јело; слад за 

људску исхрану; сладни бисквити; сладни екстракти 

за храну; сладолед; сладолед на воденој основи; 

слатке земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши [бомбоне]; слаткиши од бадема; 

слаткиши од пеперминта; смесе за окономијаки 

јапанске пикантне палачинке]; смрзнити јогурт 

[посластичарски]; соба резанци; сојино брашно; соли 

за конзервисање намирница; сосови [додаци храни]; 

сосови за месо [умаци]; сосови за тестенине; сос од 

бруснице [зачин]; сос од јабука [зачин]; средства за 

омекшавање меса за употребу у домаћинству; 

средства за подизање теста; стаклене глазуре; 

стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува 

зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин]; 
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сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако; 

тапиока; тартар крем за кување; тарт [слатка пита без 

горње коре] ; тестенина; тесто за колаче; тесто за 

слатка пецива; тесто, полупрерађен производ; 

тортиље: удон резанци; украсне бомбоне за торте; 

умак од парадајза; умак, сос од соје; ферменти за 

тесто; фондани [слаткиши]; хељда, прерађена; хлеб*; 

хлеб без квасца; хлебне мрвице; храна на бази овса; 

цветови или лишће као замена за чај; целерова со; 

цикорија [замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чатни 

[додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни 

украси за торте; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; шафран [зачин]; шербет [ледени] ; 

шећер*; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  Seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолни воћни 

екстракти; безалкохолни воћни напици; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; воде [пића]; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; гази рана вода; 

екстракти хмеља за производњу пива; енергетска 

пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; квас 

[безалкохолни напитак]; коктели, безалкохолни; 

коктели на бази пива; концентрати за прављење 

напитака; лимунаде; литијум вода; минерална вода 

[пиће]; напици за спортисте обогаћени протеинима; 

напици на бази пиринча, који нису замена за млеко; 

напици од соје, осим замена за млеко; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење гази ране 

воде; препарати за прављење ликера; препарати за 

прављење напитака; сарсапарила [безалкохолни 

напитак]; сирупи за лимунаде; сирупи за пића; 

сладно пиво; сладовина; смутис [кашасти напици од 

воћа или поврћа]; сода вода; сокови од поврћа 

[пића]; сок од јабуке, безалкохолни; сок од парадајза 

[пиће]; стоне воде; шербети [пића]; шира; шира 

[неферментисана].   

Кл. 33:  алкохолна есенције; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; алкохолни 

екстракти; алкохол од пиринча; анисет [ликер]; 

аперитиви; арак; баијиу [кинеско пиће од 

дестилованог алкохола]; битери [горка алкохолна 

пића]; бренди; вино; виски; водка; воћни екстракти, 

алкохолни; дестилована пића; дигестиви [ликери и 

жестока пића]; жестока пића; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; крушковача; куракао; ликери; 

ликер од аниса; ликер од пеперминта; медовина; 

нира [алкохол но пиће на бази шећерне трске]; пикет; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

рум; саке; џин.   

(111) 75454 (181) 15.01.2028. 

(210) Ж- 2018-40 (220) 15.01.2018. 

 (151) 28.08.2018. 

(732) SISTEM DC90, Смедеревски пут 67, Београд-

Болеч, RS 

(540) 

 

(531) 14.01.25; 15.01.25; 17.05.25  

(511) Kл. 6: греде од метала; материјали за 

ојачавање, од метала, за бетон; металне спој нице; 

металне спојнице са навојима; металне споне; 

метални клинови; метални клинови за везивање 

пловила на пристаништима; метални стубови за 

грађевинарство; оквири грађевинских конструкција 

од метала; опруге [метална роба]; прстенасти 

завртњи; прстенасти метални прибор; цеви од 

челика; челик у тракама; челичне плоче; челичне 

плоче и лимови; челичне шипке; шипке од метала за 

заваривање.  

Кл.9: апарати за мерење; апарати за мерење брзине; 

апарати за мерење притиска; апарати за обраду 

података; апарати за прецизна мерења; апарати за 

тестирање који нису за медицинску употребу; апарати 

и инструменти за физику; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; апликацијски 

софтвер; геодетске справе и инструменти; 

даљинометри; динамометри; диоде; лабораторијске 

посуде; лаптоп рачунари; ласери, који нису за 

медицинску употребу; лењири [мерни инструменти]; 

летве за нивелисање [инструменти за мерење 

земљишта]; либеле [инструменти за утврђивање 

хоризонтале]; манометри; манометри за мерење 

високог притиска; мерачи; мерачи вибрација; мерачи 

висине; мерачи дужине; мерачи фреквенције; мерне 

летве [геодетски инструменти]; мерни инструменти; 

мерни инструменти, електрични; метал детектори за 

индустријску или војну примену; микрометри; 

нонијуси, шублери; рачунари; рачунари за управљање 

подацима; рачунари и наставни приручници у 

електронском формату који се продају као целина; 

рачунарска меморија, уређаји; рачунарске plug-in 

картице; рачунарске картице локалне мреже [LAN]; 

рачунарске периферије и опрема; рачунарске радне 

станице [хардвер]; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; теодолити; Т лењири за 

мерење; фотографска камера; фотографска опрема.  
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Кл. 37: грађевински надзор; консултације о грађењу. 

Кл. 42: вођење студија техничког пројектовања; 

грађевинско пројектовање; графички дизајн; 

графички дизајн посредством рачунара; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; испитивање 

материјала; истраживања из области механике; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

истраживање у области заштите животне средине; 

контрола квалитета; контрола квалитета производа; 

контрола квалитета производа и услуга; контрола 

квалитета услуга; научна истраживања; научне 

анализе; научне истраживање и анализе; научне и 

технолошке услуге; научне и технолошке услуге и 

истраживање и развој у вези са тим; научне и 

технолошке услуге, као и услуге истраживања и 

пројектовања у вези са њима; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; саветовање у вези са 

штедњом енергије; техничка испитивања; услуге 

научних лабораторија; услуге научног истраживања, 

испитивања и анализе; услуге научног истраживања, 

испитивања и анализе посредством рачунара.  
 

(111) 75455 (181) 04.04.2028. 

(210) Ж- 2018-506 (220) 04.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) LABORATOIRES THEA (Company organized 

under the laws of France), 12, rue Louis Blériot, Zone 

industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, FR 

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

11000 Београд 

(540) 

DUOKOPT 

(511) Кл. 5:  офталмични и офтамолошки препарати 

за испирање очију.  
 

(111) 75456 (181) 11.04.2028. 

(210) Ж- 2018-521 (220) 11.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) Asahi Europe Ltd.,, 1 Forge End, GU21 6DB 

Woking, Surrey, UK 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 24.03.07; 25.01.15; 25.03.13; 27.01.12; 

27.05.24; 29.01.13  

(591) бела, златна, црна.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 75457 (181) 03.04.2028. 

(210) Ж- 2018-501 (220) 03.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе 

Матић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

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

24.15.11; 24.15.13; 26.04.18; 27.05.03; 29.01.15  

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

црвена.  

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

пластични материјал за паковање производа од 

млека; етикете и налепнице за производе од млека; 

билборди, штампани каталози и маркетиншки 

материјал за производе од млека.  

Кл. 29:  производи од млека.  

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

производима од млека.  
 

(111) 75458 (181) 03.04.2028. 

(210) Ж- 2018-500 (220) 03.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе 

Матић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

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

11.03.04; 25.07.25; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.09; 29.01.15 

(591) плава, бела, зелена, розе, жута, црвена.  
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(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање јогурта; етикете и 

налепнице за јогурт; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за јогурт.  

Кл. 29:  јогурт.  

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

јогуртом.  
 

(111) 75459 (181) 03.04.2028. 

(210) Ж- 2018-502 (220) 03.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе 

Матић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

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

11.03.04; 25.07.25; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.09; 

29.01.15  

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

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

пластични материјал за паковање јогурта; етикете и 

налепнице за јогурт; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за јогурт.  

Кл. 29:  јогурт.  

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

јогуртом.  
 

(111) 75460 (181) 04.04.2028. 

(210) Ж- 2018-504 (220) 04.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) Иван Максимовић, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 159/18, 11070 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 16.03.05; 26.11.11; 27.05.01; 29.01.14  

(591) сива, црна, бела, жута.  

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 75461 (181) 20.04.2028. 

(210) Ж- 2018-592 (220) 20.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

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

74172, Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 07.01.01; 24.01.15; 24.01.19; 25.01.06; 

25.01.25; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна.  

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

пенушаво вино, жестока пића, воћни дестилати, 

бренди; есенције и екстракти за припрему 

алкохолних пића.  
 

(111) 75462 (181) 26.02.2028. 

(210) Ж- 2018-291 (220) 26.02.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) "TRANS CARGO LOGISTIC" DOO 

BEOGRAD, Јурија Гагарина 26, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Зоран Танасковић, Вука Караџића 7А/3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 07.11.15; 09.09.11; 27.05.24; 29.01.15  

(591) плава, браон, бела, сива, црна.  

(511) Кл. 39:  ваздушни превоз; превоз камионом; 

услуге превоза робе тегљачем; железнички 

транспорт; испорука пошиљки; посредовање у вези 

са бродовима; истовар терета; испорука (достава) 

робе; испорука робе; складиштење робе; 

складиштење; изнајмљивање складишта; речни 

транспорт; бродски превоз робе, услуге 

комерцијалног превоза терета; изнајмљивање 

теретних вагона; транспортне услуге; превоз бродом; 
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прослеђивање терета, шпедиција; поморски превоз; 

селидбене услуге; посредовање у услугама 

шпедиције; посредовање у превозу (отпослању) робе; 

посредовање у транспорту; информације о 

складиштењу; информације о транспорту; 

изнајмљивање контејнера за складиштење; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика); превоз робе баржама (тегљачима).   
 

(111) 75463 (181) 26.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1121 (220) 26.07.2017. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) Stahls', 6353 East 14 Mile Road, Sterling Heights, 

Michigan 48312, US 

(740) Душан. Л. Петошевић, Козјачка 15,  

11040 Београд 

(540) 

STAHLS' 

(511) Кл. 7:  пресе за термичко пресликавање; пресе 

за термичко пресликавање за наношење слова, 

бројева, графике, илустрација или дизајна на одевне 

предмете или друге производе или површине; сталци 

за машине; сталци за пресе за термичко 

пресликавање.   

Кл. 9:  софтвер за дизајнирање слова, бројева, 

графика, илустрација или дизајна за наношење на 

одевне предмете или друге производе или површине; 

софтвер за штампање слова, бројева, графике, 

илустрација или дизајна на материјале за термичко 

пресликавање; софтвер за исецање слова, бројева, 

графика, илустрација или дизајна из материјала за 

термичко пресликавање за наношење на одевне 

предмете или друге производе или површине; 

софтвер за креирање фајлова са шиваћим 

апликацијама за употребу у машинама за вез за 

украшавање одевних предмета или других производа 

словима, бројевима, графиком, илустрацијама или 

дизајном; штампачи; рачунарски хардвер за 

штампање слова, бројева, графика, илустрација или 

дизајна на материјале за термичко пресликавање; 

резачи материјала за термичко пресликавање; 

рачунарски хардвер за исецање слова, бројева, 

графика, илустрација или дизајна од материјала за 

термичко пресликавање за наношење на одевне 

предмете или друге производе или површине; 

машине за топлотно заптивање за наношење слова, 

бројева, графика, илустрација или дизајна на одевне 

предмете или друге производе или површине.   

Кл. 16:  сличице за термичко пресликавање; 

термички пресликачи у облику пластичне фолије; 

термички пресликачи у облику пластичне фолије за 

наношење слова, бројева, графике, илустрација или 

дизајна на одевне предмете или друге производе или 

површине; папир за термичко пресликавање; папир 

за термичко пресликавање за наношење слова, 

бројева, графике, илустрација или дизајна на одевне 

предмете или друге производе или површине; 

пресликачи; пресликачи у облику привремених 

тетоважа активирани притиском; папирни листови 

који се користе при наношењу сличица за термичко 

пресликавање на одевне предмете или на друге 

производе или површине.   

Кл. 17:  пластична фолија за термичко пресликавање 

за производњу термичких пресликача у облику 

пластичне фолије; пластична фолија за термичко 

пресликавање за производњу термичких пресликача 

у облику пластичне фолије за наношење слова, 

бројева, графика, илустрација или дизајна на одевне 

предмете или друге производе или површине; филм 

за термичко пресликавање који се продаје на велико 

из којег се могу направити слова, бројеви, графике, 

илустрације или дизајн за наношење на одевне 

предмете или друге производе или површине; 

пластичне маскирне фолије за наношење слика на 

одевне предмете или друге производе или површине; 

маске за термичко пресликавање, односно пластични 

филм за пресликавање подизањем из медија.   

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје, on-line 

малопродајне и велепродајне услуге, услуге 

поштанског наручивања, дистрибуције и услужне 

дистрибуције, све у области опреме, материјала, 

потрошног материјала и других производа који се 

користе у декорацији или персонализацији одевних 

предмета или других производа или површина; 

услуге малопродаје и велепродаје, on-line  

малопродајне и велепродајне услуге, услуге 

поштанског наручивања, дистрибуције и услужне 

дистрибуције, све у области опреме, материјала, 

потрошног материјала и других производа који се 

користе у наношењу или штампању термичким 

пресликавањем слова, бројева, илустрација или 

дизајна на одевне предмете или друге производе или 

површине; пружање информација из области опреме, 

материјала, потрошног материјала и других 

производа који се користе за украшавање или 

персонализацију одевних предмета или других 

производа или површина; пружање информација у 

области штампања термичким пресликавањем 

укључујући штампање термичким пресликавањем 

слова, бројева, графика, илустрација или дизајна на 

одевним предметима или другим производима или 

површинама.   

Кл. 42:  услуге интерактивне веб странице за 

креирање слова, бројева, графике, илустрација или 

дизајна за примену на одевним предметима или 

другим производима или површинама; услуге 

пружања on-line софтвера који није за преузимање на 

привремену употребу за креирање слова, бројева, 

графика, илустрација или дизајна за наношење на 

одевне предмете или друге производе или површине; 
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пружање информација у области дизајнирања и 

производње термичких пресликача за наношење слова, 

бројева, графика, илустрација или дизајна на одевне 

предмете или друге производе или површине; 

дизајнирање слова, бројева, графика, илустрација или 

дизајна за наношење на одевне предмете или друге 

производе или површине; пружање информација у 

области декорисања одевних предмета или других 

производа или површина путем наношења слова, 

бројева, графика, илустрација или дизајна.   
 

(111) 75464 (181) 23.04.2028. 

(210) Ж- 2018-595 (220) 23.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CRICEA 

(511) Кл. 5:  хормонска контрацептивна средства.   
 

(111) 75465 (181) 23.04.2028. 

(210) Ж- 2018-594 (220) 23.04.2018. 

 (151) 29.08.2018. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CRYPINEO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 75466 (181) 22.03.2028. 

(210) Ж- 2018-433 (220) 22.03.2018. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) PERUVIAN SUPERFOODS Društvo sa 

ograničenom odgovornošću Novi Sad, Балзакова 65, 

Нови Сад, RS 

(740) Мирјана А. Вешовић, Београдска 43,  

11000 Београд 

 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.03  

(591) тамно зелена Pantone 7484U;  светло зелена 7486U. 

(511) Кл. 5:  биљни суплементи; бомбоне за 

освежавање даха за употребу у фармацији; бонбоне 

медицинске; витамини; витаминске таблете; 

витамински додаци исхрани; витамински додаци у 

таблетама за справљање газираних напитака када се 

помешају са водом; витаминске капи; биљни 

екстракти за медицинске намене, витамински 

препарати; витаминско минерални дијететски додаци 

исхрани; витаминско минерални препарати; 

дијететска храна прилагођена за медицинске намене; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима 

појединачно или у комбинацији; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; дијететски 

препарати у исхрани прилагођени за медицинске 

потребе; додаци исхрани; медицински препарати за 

мршављење; пића као додаци исхрани; средства за 

смањење апетита за медицинске сврхе; 

фармацеутски препарати за лечење болести система 

за варење; еликсири. 

Кл. 30:  ароматични додаци за храну; ароме за кафу; 

биљни препарати за употребу као замена за кафу; 

додаци јелима; замене за кафу; зачински додаци; 

какао; кафа; киноа, прерађена; мед; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; пића на бази кафе; пића 

на бази какаоа; прерађено семе за употребу као 

зачин; природни заслађивачи; чај.  

Кл. 35:  услуге агенција за пружање пословних 

информација, услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и медицинских 

материјала, дизајнирање и дистрибуција рекламног 

материјала, објављивање рекламних текстова, 

презентација робе. маркетинг; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику; услуге маркетиншких 

агенција; презентација робе; дизајнирање рекламног 

материјала рекламирање преко интернета, 

рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; рекламирање преко телевизије.   
 

(111) 75467 (181) 02.06.2027. 

(210) Ж- 2017-803 (220) 02.06.2017. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) Villager d.o.o., Kajuhova 32, Ljubljana, SI 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.01; 27.05.22  
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(511) Кл. 7:  машине за одржавање шума, башти и 

паркова;машински алати;  мотори и погонске 

машине (осим за сувоземна возила); машинске 

спојнице и трансмисиони елементи (осим за 

сувоземна возила); пољопривредне справе осим оних 

којима се ручно управља; инкубатори за јаја; 

аутоматске машине за продају, наиме: 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; машине за 

лепљење - апретирање; ваљак за путеве; парни 

ваљци; напајачи карбуратора; уређаји за паљење 

мотора са унутрашњим сагоревањем; алтернатори; 

вентили [делови машина]; осовине за машине; 

коленаста вратила; преносне осовине [које нису за 

сувоземна возила]; лифтови, изузев ски-лифтова; 

елеватори [лифтови]; машине за мешање; 

самоподмазујући лежајеви; плугови; авионски 

мотори; машине за избељивање; масне карике 

[делови машина]; делови клипова; клипни 

прстенови; четкице за динамо; машине за чишћење 

путева, самоходне; постоља за тестерисање [делови 

машина]; траке за транспортере; тракасти 

транспортери [преносници]; добоши [делови 

машина]; кућишта [делови машина]; постоља за 

машине; млинови [машине]; машине за вршидбу, 

вршалице; машине за мешање; машине за мешање 

бетона; динамо за бицикле; спојнице за машине и 

моторе; куглични лежајеви; машине за прављење 

битумена; машине за жетву; машине за брање и 

кошење; машине за везивање снопова; машине за 

обраду дрвета; 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; четкице 

[делови машина]; булдожери; копачи, механички; 

машине за љуштење; машине за дубљење; ремење за 

машине; заштитни поклопци [део машина]; 

убризгавачи за моторе; карбуратори; ножеви [делови 

машина]; 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; 

делови за моторне котлове; шишачи, електрични 

маказе, електричне длета за машине; филтер пресе; 

компресори [машине]; турбокомпресори; 

кондензатори паре [делови машина]; спојнице 

[делови мотора]; заnтивни спојеви [делови мотора]; 

секачи [машине]; струјни генератори главе за 

бушење; ножеви, електрични; дизалице [машине]; 

плугови за уклањање траве; дезинтегратори, 

уништавачи; машине за нарезивање навоја; 

сепаратори стабљика [машине]; машине за одвајање 

жита; ножеви за косилице; сечива, делови машина; 

косилице травњака [машине]; секачи плеве; секачи 

сламе; дрљаче; машине за распрашивање; машине за 

оштрење; држачи сечива [делови машина]; чекићи 

[делови машина]; чекићи на струју; пнеуматски 

чекићи; вршалице и млатилице; машине за 

усисавање за индустријску употребу; машине за 

фарбање; пиштољи за бојење распрашивачем; 

машине за бушење; електричне ручне бушилице; 

машине за пробадање; машине и апарати за 

полирање [електрични]; вакумске пумпе; машине за 

равнање; машински лежајеви; куглице за лежајеве; 

тестере [машине]; сејачице [машине]; компресори; 

машине за оштрење; пољопривредне справе, осим 

оних којима се ручно управља; четке, које се покрећу 

електричном струјом [делови машина]; сепаратори 

воде; цилиндри за моторе; машине за сејање; цеви за 

котлове [делови машина]; моторна тестера; машине 

за просејавање.   

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

управља); прибор за јело; хладно оружје; бријачи, 

наиме: камење за оштрење; шила; шипке за сечење 

[ручни алати]; развртачи; ножеви за палете; лопатице 

[ручни алати]; наставци за сврдла [делови ручног 

алати]; тестере за сечење гвожђа; хладно оружје; 

алати за вађење ексера, ручно покретани; дизалице, 

ручне; бајонети; ручне бушилице, ручно покретане; 

длета за урезивање; секире за урезивање рупа; секире 

за издубљивање; зидарски чекић; челик за ножеве; 

челик за оштрење; чекићи за закивање [ручни алат]; 

маказе; пинцете, мала клешта; алати за резбарење и 

утискивање [ручни алат]; перорез; чекићи за камен, 

мацола; тестере за бушење; ножеви с дуплом 

оштрицом; пробијачи за ексере; ловачки ножеви; 

рамови за ручне тестере; тестере [ручни алати]; 

стони прибор [кашике, виљушке, ножеви]; велике 

маказе; сечиво маказа; алати за бушење рупа [ручни 

алат]; француски кључеви за матице, кључеви [ручни 

алати]; кључеви за матице [ручни алат]; кључеви 

чегртаљке [ручни алат]; сврдла за земљу [ручни 

алат]; држачи тоцила; секире; стоне виљушке; ренда; 

ручни алат, руком покретан; секачи поврћа; ножеви 

за поврће; клешта за ексере; секачи за цеви [ручни 

алат]; секачи; берачице воћа [ручни алати]; зидарске 

кашике [ручни алат]; маљеви за набијање земље 

[ручни алат]; алат за утискивање [ручни алат]; 

маркери за утискивање [ручни алат]; секачи који 

мељу [ручни алат]; лопатице за вађење биљака 

[баштованство]; мистрије; апарати за уништавање 

биљних паразита, са ручним управљањем; 
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стаклорезачки дијамант [део ручног алата]; 

проширивачи [ручни алати]; маказе за резање грана; 

маказе за кресање воћа; маказе за орезивање; ножеви 

за калемљење; маказе за високе гране; столарска 

сврдла; грабуље [ручни алат]; лопате [ручни алат]; 

ашови [ручни алат]; маказе за порубљивање; косе за 

траву; тоцила; камење за оштрење косе; пегле 

[неелектрични ручни алат]; сечива за стругове; 

бургије за дрво [ручни алат]; маказе за траву [ручни 

алат]; шила за лед длета [ручни алати]; алати за 

калемљење [ручни] ренда за прављење жлебова; 

сецкалице за поврће; секирице; секачи [ножеви]; 

резачи обруча [ручни алат]; харпуни; тесла [алат]; 

крампови; отварачи са оштрицом; распршивачи за 

инсектициде [ручни алат]; баштенски алат [ручни]; 

баштенски закривљени ножеви; стеге за столаре и 

бачваре; ножићи за бријаче; сечива [ручни алат]; 

сечива [оружје]; листови тестера [делови ручног 

алата]; полуге; мачете; маљеви [ручни алати]; чекићи 

[ручни алат]; виљушке, рачве, за коров [ручни алат]; 

мотике [ручни алат]; држачи тестера; сврдла за 

бушење [ручни алат]; столарско сврдло [ручни алат]; 

одвијачи [шрафцигери], неелектрични секачи [ручни 

алат]; сврдла [ручни алат]; пољопривредно оруђе, 

којим се управља ручно; тоцила [ручни алат]; 

точкови за оштрење [ручни алат]; бризгалице за 

распршиваче инсектицида; ручни алат за копање; 

ножеви; клешта; виле за употребу у пољопривреди 

[ручни алати]; алат за резање [ручни алат]; ручне 

пумпе; бодежи; појасеви за држање алата; керамички 

ножеви; дршке ножева; дршке за косе.   

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, 

ДВД и други дигитални носачи података; механизми 

за апарате који се покрећу новцем; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење 

пожара; наиме: калеми, електрични убрзивачи 

честица, рефлектујуће плоче на одећи, за спречавање 

саобраћајних незгода, заштитни уређаји за личну 

употребу у случају несреће; одећа за заштиту од 

несрећа, радијације и пожара; батерије, електричне, 

за возила; акумулатори, електрични, за возила; 

кућишта за батерије; акумулаторске посуде; 

звиждећи аларми; акустични аларми; звучни аларми; 

магнети; електромагнетни калемови; апарати за 

анализу ваздуха; батерије за осветљавање; мерачи 

висине; справе за гашење ватре; наочаре против 

заслепљивања; штитници против заслепљивања; 

визири и ободи затамњени; уређаји против ометања 

[за струју]; трансформатори [за струју]; 

противпожарни аларми; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; заштитна одела за 

авијатичаре; алармна звона, електрична; резонатори 

за откривање подземних вода; скеле за спашавање; 

ваге; справе за гашење пожара; заштитни шлемови; 

респираторне маске, које нису за вештачко дисање; 

шлемови за лемљење; ланчићи за наочаре; апарат за 

регулисање топлоте; ронилачка одела; индикатори 

нивоа воде; противпожарни излази; штитови за лице 

за раднике; штитници од искри; мреже за заштиту од 

несреће; сигурносне мреже; рукавице за заштиту од 

несрећа; возачке рукавице; рукавице за заштиту од 

ренгенског зрачења за индустријску употребу; 

инструменти за исптивање гасова; одећа за заштиту 

од пожара; одевни предмети за заштиту од пожара; 

апарати и опрема за спашавање живота; пумпе за 

гашење пожара; индикатори брзине; наочаре; 

наочаре (оптика); стакла за наочаре; манометри; 

мерачи притиска; заштитне маске; рамови за 

наочаре; оквири за наочаре; оптичка стакла; чепови 

за уши; штитници за зубе; радари; заштитни уређаји 

против ренгенског зрачења, не за медицинску 

употребу; респиратори за пречишћавање ваздуха; 

апарати за дисање, изузев за вештачко дисање; 

сигнали за маглу, неексплозивни; прслуци за 

спасавање; појасеви за спасавање; ронилачке маске; 

сигурносни појасеви, осим са седишта возила и за 

спортску опрему; детектори дима; системи за 

распрашивање за противпожарну заштиту; носни 

чепови за пливаче и рониоце; спортске наочаре; 

заштитне кациге за спорт; слушалице; штитници од 

азбеста за ватрогасце; шлемови за јахање; специјална 

одећа за лабараторије; капсуле за спасавање у 

случају природних катастрофа; сигурносни 

рефлектујући прслуци; спортски штитници за уста; 

штитници главе за спорт.   
 

(111) 75468 (181) 06.03.2028. 

(210) Ж- 2018-342 (220) 06.03.2018. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 

NECTAR DOO BAČKA PALANKA, Новосадски 

пут 9, Бачка Паланка, RS 

(540) 
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(531) 01.15.15; 01.15.19; 05.03.15; 05.07.14; 05.07.22; 

25.12.03; 26.01.18; 27.05.12; 27.05.21; 29.01.15  

(591) сива, светло сива, бела, наранџаста, зелена, 

светло браон.  

(511) Кл. 30:  чај.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.  
 

(111) 75469 (181) 06.03.2028. 

(210) Ж- 2018-341 (220) 06.03.2018. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA 

NECTAR DOO BAČKA PALANKA, Новосадски 

пут 9, Бачка Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 01.15.19; 05.03.15; 05.07.12; 05.07.22; 

25.12.03; 26.01.18; 27.05.12; 27.05.21  

(591) сива, светло сива, бела, жута, зелена.  

(511) Кл. 30:  чај.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.  
 

(111) 75470 (181) 04.04.2028. 

(210) Ж- 2018-505 (220) 04.04.2018. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) HELLOWORLD DOO SUBOTICA, Корзо 1, 

Суботица, RS 

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

11160 Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.11; 26.04.12; 26.11.09; 26.11.11; 

27.05.01; 29.01.14  

(591) плава, бела, црна, светлоплава.  

(511) Кл. 35:  услуге оглашавања и дистрибуције 

информација, нарочито: обезбеђивање огласног 

простора преко глобалне рачунарске мреже и 

интернета, оглашавање роба и услуга других лица 

преко интернета, обезбеђивање онлајн пословних 

именика на интернету, пружање промотивних и 

рекламних информација о професионалним услугама 

других лица; обезбеђивање онлајн рачунарских база 

података са класификованим подацима у вези са 

информационим технологијама, школским основним 

и средњим образовањем, студирањем, 

запошљавањем, послодавцима; пружање 

информација из области запошљавања и 

могућностима запошљавања, пласирања каријере, 

пописа радних места, личних питања која се односе 

на каријеру и радни век и ресурсе за рад путем веб 

странице; вођење послова; пословно управљање и 

организационо саветовање; помоћ у пословном 

управљању; консултације у пословном управљању; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; компјутерско управљање подацима; 

ажурирање и одржавање података у рачунарским 

базама података; истраживање тржишта; пословне 

процене; рекламирање на рачунарској мрежи; 

објављивање рекламних текстова; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

услуге рекламних агенција; испитивање јавног 

мњења; изнајмљивање огласног простора; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, нарочито у вези са информационим 

технологијама; малопродајне и велепродајне услуге у 

вези са опремом за информациону технологију; 

пословно управљање у вези са информационим 

технологијама; саветодавне услуге за пословно 

управљање у подручју информационих технологија.   

Кл. 41:  организовање такмичења [образовних или 

забавних]; организовање спортских такмичења; 

образовне услуге, нарочито у вези са 

информационим технологијама; настава; обука; 

услуге оспособљавања које се односе на употребу 

информационих технологија; подучавање и 

оспособљавање за пословање, индустрију и 

информациону технологију; пружање течајева 

подучавања на пољу управљања информационим 

технологијама; организовање и вођење конгреса и 

конференција; информације о рекреацији; 

електронско издаваштво; издавање књига у вези са 

информационим технологијама; услуге 

професионалне преквалификације.  

Кл. 42:  рачунарске услуге, наиме: обезбеђивање 

вебсајтова и претраживача за добијање информација 

о основном и средњем школском образовању, 

студирању, студентским стипендија ма, студентској 

пракси, конференцијама, волонтерским и другим 

програмима за студенте, курсевима, студентским и 

омладинским организацијама, тестовима знања и 

наградним конкурсима за студенте, слободним 

радним местима, послодавцима, темама и питањима 

у вези са запошљавањем; обезбеђивање привремене 

употребе софтвера који се не може преузимати за 

употребу у области основног и средњег школског 

образовања, студирања, студентских стипендија, 

студентске праксе, конференција, волонтерских и 
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других програма за студенте, курсева, студентских и 

омладинских организација, тестова знања и 

наградних конкурса за студенте, слободних радних 

места, послодавства, тема и питања у вези са 

запошљавањем; обезбеђивање интерактивних 

интернет страница и мобилних апликација; 

обезбеђивање платформе за комуникацију мобилним 

уређајима; обезбеђивање интерактивних вебсајтова; 

обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се 

не може преузети са интернета; хостинг 

интерактивних вебсајтова и софтвера на интернету 

који се не може преузети са интернета за доставу у 

реалном времену података, порука, локација, 

фотографија, линкова, текстуалног, аудио и видео 

садржаја и других података; обезбеђивање 

платформе на интернету и софтвера који се не може 

преузети са интернета за постављање, дељење, 

приказивање и прегледање садржаја у реалном 

времену који креирају корисници; обезбеђивање 

вебсајтова који омогућавају корисницима да 

прегледају текстуалне, аудио и видео материјале и 

дају свој коментар; услуге информационих 

технологија; пружање информација у вези са 

информационим технологијама; консултације у 

подручју рачунарских и информационих 

технологија; услуге подршке из области 

информационе технологије; прикупљање података у 

вези са информационим технологијама; пружање 

информација о научној технологији; инжењерске 

услуге у вези са информационим технологијама; 

истраживање на подручју информационих 

технологија.   
 

(111) 75471 (181) 10.04.2028. 

(210) Ж- 2018-519 (220) 10.04.2018. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) Vellsam Materias Bioactivas, SL, Ctra. Nacional 

340, Km 477, 04200 Tabernas, Almería, ES 

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

11160 Београд 

(540) 

NUTRIVELL 

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне 

материје; смеше за гашење пржара и за спречавање 

пожара; препарати за каљење и заваривање; материје 

за штављење животињске коже и крзна; лепљиве 

супстанце које се употребљавају у индустрији; 

гитови и друге материје за пуњења; компост, стајска 

ђубрива, ђубрива; биолошки препарати за употребу у 

индустрији и науци.   
 

(111) 75472 (181) 11.04.2028. 

(210) Ж- 2018-520 (220) 11.04.2018. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 

Racine, Wi 53403, US 

(740) Душан Л. Петошевић, Козјачка 15,  

11040 Београд 

(540) 

GLADE TOUCH & FRESH 

(511) Кл. 3:  препарати за парфемисање просторија 

или атмосфере; есенцијална уља за атмосферу; 

препарати за ароматизацију ваздуха; препарати за 

парфимисање ваздуха; потпури; тамјан.  
 

(111) 75473 (181) 20.03.2028. 

(210) Ж- 2018-418 (220) 20.03.2018. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) Горан Милошевић, Светосавска 196, Нови 

Бановци-Стара Пазова, RS 

(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13,  

П Фах 212, Београд 

(540) 

 

(531) 03.02.09; 05.03.13; 11.03.03; 25.01.06; 26.01.05; 

26.01.15; 26.01.16; 26.01.17; 27.05.17; 29.01.15  

(591) браон, жута, црна, сива, зелена, бела  

(511) Кл. 43:  услуге кафеа, услуге кафетерија, услуге 

ресторана, услуге кафана, услуге снек-барова, услуге 

барова, услуге пивница, услуге пабова.   
 

(111) 75474 (181) 05.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1358 (220) 05.09.2017. 

 (151) 30.08.2018. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA 

INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE, , Врање, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.13  

(511) Кл. 6:  Роштиљи од метала  
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Кл. 11:  Роштиљи (кухињски уређај); роштиљи; пећи, осим за 

лабораторијску употребу; кухињски шпорети (пећи).  
 

(111) 75475 (181) 01.03.2028. 

(210) Ж- 2018-330 (220) 01.03.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) Бранислав Шимон and Андреа Мерњик, 

Братиславска 14, Бачки Петровац, RS i Топлице 

Милана 19, Нови Сад, RS 

(740) Миомир Шећеров, Булевар Михајла Пупина 6, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.22; 26.13.01; 27.05.13; 27.05.24 

(511) Кл. 30:  чај од зове, зачини од зове.   

Кл. 32:  минералне воде са зовом, безалкохолна пића 

са зовом, воћни сокови од зове, сирупи од зове за 

производњу пића.  

Кл. 33:  вино од зове, ликери од зове , алкохолна 

пића која садрже воће са зовом, помешана алкохолна 

пића са зовом која нису на бази пива.    
 

(111) 75476 (181) 13.04.2028. 

(210) Ж- 2018-536 (220) 13.04.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) SAMOSTALNA PLASTIČARSKA RADNJA 

FAVORIT PAVLOVIĆ ZLATKO PR, Боривоја 

Јевтића 13, 15000 Шабац, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша и Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.24  

(511) Кл. 11:  санитарне инсталације; купатилске 

инсталације, опрема и делови; лавабои; WC шоље; 

бидеи, писоари; славине; тушеви; кабине за тушеве; 

каде за купање; туш каде, хидромасажне каде, СПА 

каде, гарден СПА каде; стакло-преградни зидови за 

туш кабине и каде.  

(111) 75477 (181) 23.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1179 (220) 23.07.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) Elixir Zorka - Mineralna Đubriva DOO Šabac, 

Хајдук Вељкова 1, 15000 Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 26.03.06; 26.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.03  

(591) тамно зелена: pantone 349 C, светло зелена: 

pantone 376 C  

(511) Кл. 1:  ђубрива.  
 

(111) 75478 (181) 28.03.2028. 

(210) Ж- 2018-465 (220) 28.03.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) EXIT TIM doo Novi Sad, Кисачка 5, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.05.17; 26.05.18; 26.11.11; 27.05.01; 27.07.01  

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

складиштење робе; организовање путовања.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 75479 (181) 24.04.2028. 

(210) Ж- 2018-610 (220) 24.04.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) NOVASTON doo, Вука Караџића 7a,  

11000, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

NOVASTON 
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(511) Кл. 35:  рекламирање поштом; актуелизација 

рекламног материјала; промоција рекламирања; 

рентирање рекламног простора; анализа трошкова и 

користи; процена бизниса; помоћ у вођењу половног 

менаџмента; књиговодство; професионални бизнис 

консалтинг; бизнис информације; истраживање 

бизниса; истраживање пословања; услуге релокације 

пословања; пословни менаџмент хотела; 

комерцијалне информационе агенције; пословне 

информације; истраживање тржишта; маркетинг 

студије; моделирање за потребе рекламе и продајне 

промоције; персонална регрутација; помоћ у 

пословном управљању; рекламирање преко плаката; 

лепљење плаката; услуге агенција за пружање 

пословних информација; анализе цена и трошкова; 

дистрибуција рекламног материјала; ревизија 

пословања; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у пословном управљању; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; стручне 

услуге о пословној ефикасности; пословне процене; 

пословна испитивања; изнајмљивање огласних 

материјала; консултације у вези са пословним 

организовањем; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију; 

пословна истраживања; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; услуге рекламних 

агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетиншка 

истраживања; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; испитивање јавног мњења; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; обрада текста; услуге претплате на новине 

за друге; рекламирање слањем наруџбеница; 

пословно управљање хотелима; организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; услуге 

набавке за трећа лица (куповина производа и услуга 

за друге пословне субјекте); изнајмљивање времена 

за рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху  продаје на мало; услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању);  

фактурисање; писање рекламних текстова; 

прикупљање статистичких података; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

тражење спонзорства; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; производња рекламних филмова; 

маркетинг; услуге телемаркетинга; изнајмљивање 

продајних штандова; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

саобраћаја са интернет странице; оглашавање 

плаћањем по клику (паy пер цлицк оглашавање); 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; дизајнирање рекламног материјала; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда (паноа за рекламирање); управљање 

програмима лојалности потрошача; писање текстова 

за рекламне намене; услуге пословног посредовања 

које се односе на повезивање потенцијалних 

приватних улагача са предузетницима којима су 

потребна финансијска средства; консултације о 

стратегији комуникације у односима са јавношћу; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге.  

Кл. 36:  апартмани; финансијска анализа; менаџмент 

апартмана; рентирање апартмана; процена 

некретнина; брокеража; услуге приликом 

ликвидације бизниса; капиталне инвестиције; 

закупнине; финансијски консалтинг; агенције за 

некретнине; менаџмент некретнина; финансијске 

процена (осигурање, банкарство, некретнине); 

финансијске информације; финансијски менаџмент; 

финансијске услуге; агенти за стамбени простор; 

лизинг (финансирање куповине); лизинг фирми; 

лизинг некретнина; хипотекарно банкарство; 

брокеража некретнина; прикупљање некретнина; 

рентирање пословног простора; рентирање станова; 

изнајмљивање некретнина; услуге агенција за промет 

некретнина; посредовање у промету некретнина; 

инвестициони фондови; инвестирање капитала; 

управљање непокретностима; управљање стамбеним 

зградама; најам апартмана; финансирање закупа; 

услуге агенција за изнајмљивање смештаја (станова); 

убирање најамнине (станарине); издавање пословног 

простора (непокретности); процена накнаде штете 

(финансијска процена); организовање финансирања 

за грађевинске пројекте; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад.  

Кл. 37:  надзор при изградњи грађевина; екстерно 

чишћење грађевина; интерно чишћење грађевина; 

чишћење грађевина; информације о конструкцијама; 

конструкција фабрика; интерно и екстерно 

осликавање некретнина; уградња и поправка 

противпожарних аларма; уградња и поправка 

противпровалних аларма; постављање и поправка 

апарата за климатизацију; конструисање; 

грађевински надзор; рушење грађевина; бојење и 

поправка натписа; изолација грађевина; постављање 

тапета на зидове; облагање тапетама; молерске 

услуге, спољне и унутрашње; малтерисање; уградња 

прозора и врата; столарске услуге; монтирање скела; 

зидарске услуге; информације у вези са изградњом; 

чишћење зграда (спољних површина); изградња 

сајамских штандова и продавница. 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/9 

Intellectual Property Gazette  2018/9 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

101 

Кл. 38:  пренос честитки путем интернета; услуге 

видеоконференција; пружање услуга онлајн форума; 

стриминг (проток) података.  

Кл. 41:  организовање такмичења (образовних или 

забавних); изнајмљивање сценског декора; 

снабдевање опремом за рекреацију; забава 

посредством радија; услуге игара на срећу; 

организовање спортских такмичења; планирање 

забава (забава); практична настава (обука путем 

демонстрације); припрема и вођење семинара; 

изнајмљивање аудио опреме; фотографске 

репортаже; фотографисање; писање текстова; 

организовање и спровођење концерата; 

организовање модних ревија у забавне сврхе.  

Кл. 42:  консултације у архитектури; истраживање 

тржишта у вези са земљиштем; истраживање и развој 

(за друге); архитектонске услуге; саветовање из 

области архитектуре; грађевинско пројектовање; 

техничка испитивања.  

Кл. 43:  смештајни простор (хотели, пансиони); 

издавање привременог смештајног простора; услуге 

агенција за смештај (хотелски, пансионски); 

кетеринг хране и пића; услуге домова за стара лица; 

услуге кафеа; услуге кафетерија; изнајмљивање 

привременог смештаја; пансионске услуге; услуге 

изнајмљивања кућа за одмор; услуге хотела; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

резервисање привременог смештаја; услуге мотела.  
 

(111) 75480 (181) 24.04.2028. 

(210) Ж- 2018-609 (220) 24.04.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) NOVASTON doo, Вука Караџића 7a, 11000, 

Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.07.01; 06.07.05; 26.04.09; 26.11.12; 29.01.01; 29.01.06 

(591) Сива, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 35:  рекламирање поштом; актуелизација 

рекламног материјала; промоција рекламирања; 

рентирање рекламног простора; анализа трошкова и 

користи; процена бизниса; помоћ у вођењу половног 

менаџмента; књиговодство; професионални бизнис 

консалтинг; бизнис информације; истраживање 

бизниса; истраживање пословања; услуге релокације 

пословања; пословни менаџмент хотела; 

комерцијалне информационе агенције; пословне 

информације; истраживање тржишта; маркетинг 

студије; моделирање за потребе рекламе и продајне 

промоције; персонална регрутација; помоћ у 

пословном управљању; рекламирање преко плаката; 

лепљење плаката; услуге агенција за пружање 

пословних информација; анализе цена и трошкова; 

дистрибуција рекламног материјала; ревизија 

пословања; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у пословном управљању; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; стручне 

услуге о пословној ефикасности; пословне процене; 

пословна испитивања; изнајмљивање огласних 

материјала; консултације у вези са пословним 

организовањем; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију; 

пословна истраживања; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; услуге рекламних 

агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетиншка 

истраживања; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; испитивање јавног мњења; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; обрада текста; услуге претплате на новине 

за друге; рекламирање слањем наруџбеница; 

пословно управљање хотелима; организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; услуге 

набавке за трећа лица (куповина производа и услуга 

за друге пословне субјекте); изнајмљивање времена 

за рекламирање у средствима комуникације; услуге 

праћења штампе; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху  продаје на мало; услуге 

подуговарања, аутсорсинг (помоћ у пословању);  

фактурисање; писање рекламних текстова; 

прикупљање статистичких података; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

тражење спонзорства; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; производња рекламних филмова; 

маркетинг; услуге телемаркетинга; изнајмљивање 

продајних штандова; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

саобраћаја са интернет странице; оглашавање 

плаћањем по клику (паy пер цлицк оглашавање); 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; дизајнирање рекламног материјала; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 
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билборда (паноа за рекламирање); управљање 

програмима лојалности потрошача; писање текстова за 

рекламне намене; услуге пословног посредовања које се 

односе на повезивање потенцијалних приватних улагача 

са предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; преговарање о пословним 

уговорима за друге.  

Кл. 36:  апартмани; финансијска анализа; менаџмент 

апартмана; рентирање апартмана; процена некретнина; 

брокеража; услуге приликом ликвидације бизниса; 

капиталне инвестиције; закупнине; финансијски 

консалтинг; агенције за некретнине; менаџмент 

некретнина; финансијске процена (осигурање, 

банкарство, некретнине); финансијске информације; 

финансијски менаџмент; финансијске услуге; агенти за 

стамбени простор; лизинг (финансирање куповине); 

лизинг фирми; лизинг некретнина; хипотекарно 

банкарство; брокеража некретнина; прикупљање 

некретнина; рентирање пословног простора; рентирање 

станова; изнајмљивање некретнина; услуге агенција за 

промет некретнина; посредовање у промету 

некретнина; инвестициони фондови; инвестирање 

капитала; управљање непокретностима; управљање 

стамбеним зградама; најам апартмана; финансирање 

закупа; услуге агенција за изнајмљивање смештаја 

(станова); убирање најамнине (станарине); издавање 

пословног простора (непокретности); процена накнаде 

штете (финансијска процена); организовање 

финансирања за грађевинске пројекте; изнајмљивање 

заједничких канцеларија за рад.  

Кл. 37:  надзор при изградњи грађевина; екстерно 

чишћење грађевина; интерно чишћење грађевина; 

чишћење грађевина; информације о конструкцијама; 

конструкција фабрика; интерно и екстерно осликавање 

некретнина; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних аларма; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

конструисање; грађевински надзор; рушење грађевина; 

бојење и поправка натписа; изолација грађевина; 

постављање тапета на зидове; облагање тапетама; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; малтерисање; 

уградња прозора и врата; столарске услуге; монтирање 

скела; зидарске услуге; информације у вези са 

изградњом; чишћење зграда (спољних површина); 

изградња сајамских штандова и продавница.  

Кл. 38:  пренос честитки путем интернета; услуге 

видеоконференција; пружање услуга онлајн форума; 

стриминг (проток) података.  

Кл. 41:  организовање такмичења (образовних или 

забавних); изнајмљивање сценског декора; 

снабдевање опремом за рекреацију; забава 

посредством радија; услуге игара на срећу; 

организовање спортских такмичења; планирање 

забава (забава); практична настава (обука путем 

демонстрације); припрема и вођење семинара; 

изнајмљивање аудио опреме; фотографске 

репортаже; фотографисање; писање текстова; 

организовање и спровођење концерата; 

организовање модних ревија у забавне сврхе.  

Кл. 42:  консултације у архитектури; истраживање 

тржишта у вези са земљиштем; истраживање и развој 

(за друге); архитектонске услуге; саветовање из 

области архитектуре; грађевинско пројектовање; 

техничка испитивања.  

Кл. 43:  смештајни простор (хотели, пансиони); 

издавање привременог смештајног простора; услуге 

агенција за смештај (хотелски, пансионски); 

кетеринг хране и пића; услуге домова за стара лица; 

услуге кафеа; услуге кафетерија; изнајмљивање 

привременог смештаја; пансионске услуге; услуге 

изнајмљивања кућа за одмор; услуге хотела; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

резервисање привременог смештаја; услуге мотела.  
 

(111) 75481 (181) 23.02.2028. 

(210) Ж- 2018-272 (220) 23.02.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) GUDMARK GROUP DOO, Хајдук Вељкова 

б.б., Шабац, RS 

(740) Владан Симеуновић, адвокат, Драгослава 

Јовановића 7, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црвена, црна.  

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

заштиту од рђе и труљења дрвета; материје за 

бојење; средства за нагризање; сирове природне 

смоле; метали у облику листова и праха за сликаре, 

декоратере, штампаре и уметнике.  

Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и нагризање; сапуни; 

парфимерија; етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пасте за зубе.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларисјки послови.  
 

(111) 75482 (181) 24.04.2028. 

(210) Ж- 2018-601 (220) 24.04.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) AMICUS SRB d.o.o., Милорада Јовановића 9, 

11030 Београд, RS 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PHARMICUS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

Кл. 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.  
 

(111) 75483 (181) 10.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1765 (220) 10.11.2017. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар 

ослобођења 137, 11000 Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША ДОО патентна 

канцеларија, Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.03; 26.03.12; 26.03.18; 26.15.07; 27.05.01; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

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

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

козметика, лосиони за косу.  

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

управља); жилети.  

Кл. 10:  хирушки, медицински апарати и 

инструменти; апарати за масажу; хирушки 

материјали за зашивање.  

 

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обука; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге неге лепоте.   
 

(111) 75484 (181) 25.04.2028. 

(210) Ж- 2018-614 (220) 25.04.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) SIA EASY BEER, Tiklu street 11a- 10, Jurmala, 

LV-2010, LT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс дoo Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 11.03.02; 19.07.01; 26.11.09; 27.05.01  

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје пива, услуге 

малопродаје алкохолних пића (изузев пива), услуге 

малопродаје хране. 

Кл. 43:  услуге пивнице, ресторанске услуге.   
 

(111) 75485 (181) 27.06.2027. 

(210) Ж- 2017-991 (220) 27.06.2017. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I 

MALO DOO NOVI SAD, Цара Душана 69,  

21000 Нови Сад, RS 

(740) Aдвокат Славенка Гаврић Чуквас, Максима 

Горког 17а, 21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.12; 26.01.12; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.15; 29.01.01; 29.01.08  

(511) Кл. 3:  балзами за косу; боје за косу; боје за 

браду; бриљантин; бронзери за кожу у облику креме; 

вата и вата у облику штапића за козметичке потребе; 

вештачке трепавице; вештачки камен за пете; 

вештачки нокти; вештачки нокти од племенитих 

метала; влажне козметичке марамице; влажне 

марамице за бебе за козметичке потребе; влажни 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2018/9 

Intellectual Property Gazette  2018/9 

104 ЗИС / RS / IPO 

 

козметички убруси; восак за депилацију; восак за 

косу; врхови за нокте; гелови за козметичку 

употребу; гелови за косу; гелови за косу и пене за 

косу; гелови за обликовање; гелови за обликовање 

косе; гелови за очи за козметичке потребе; гелови за 

скидање шминке; гелови за тамњење коже; гелови 

након сунчања за козметичке потребе; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

дезодоранси за стопала у спреју; дезодорантни 

сапун; декоративна козметика; декоративне 

налепнице за нокте; депилатори; емулзије за лице за 

козметичке потребе; емулзије за тело за козметичке 

потребе; женске хигијенске марамице за чишћење; 

завршни премази за обликовање ноктију [козметика]; 

заштитни слојеви лака за нокте; камен за пете за 

личну употребу; камење за омекшавање стопала; 

кана [козметичка боја]; козметика; козметика за 

обрве; козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке креме за лице и тело; козметичке креме 

за негу коже; козметичке креме за негу тела; 

козметичке креме за учвршћивање коже око очију; 

козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; 

козметичке креме и лосиони за негу лица и тела; 

козметичке креме, млека, лосиони, гелови и пудери 

за лице, руке и тело; козметичке маске за лице; 

козметичке оловке; козметичке оловке за 

наглашавање предела испод ока; козметички гелови; 

козметички и препарати за лепоту; козметички 

лосиони за косу; козметички лосиони за негу коже; 

козметички препарати; козметички препарати за негу 

и третирање коже; козметички препарати за негу 

коже; козметички препарати за негу ноктију; 

козметички препарати за негу уста и зуба; 

козметички препарати за обликовање косе; 

козметички препарати за сузбијање поновног раста 

длака; козметички препарати за трепавице; 

козметички производи и шминка; козметички 

сапуни; козметички сетови; кремаста руменила; 

кремасти пудери за лице; креме за бријање; креме за 

депилацију; креме за заноктице; креме за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; креме за косу; креме за 

негу косе; креме за негу косе за козметичке потребе; 

креме за нокте; креме за руке; креме за руке за 

козметичке потребе; креме, уља, лосиони, спрејеви, 

оловке и балзами за козметичке потребе; лак за 

нокте; лакови за косу; лакови за нокте за козметичке 

потребе; лакови за нокте и скидачи лака за нокте; 

лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке нокте 

или трепавице; лепак за вештачке трепавице, косу и 

нокте; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лосиони за јачање косе; лосиони за 

јачање ноктију; лосиони за косу; лосиони за негу 

косе; лосиони за негу косе за козметичке потребе; 

лосиони за обликовање косе; лосиони за очи за 

козметичке потребе; лосиони за увијање косе; 

маскаре за косу; маскаре; маске за очи у облику гела; 

маске за тело у облику креме; млеко за лице и тело за 

козметичке потребе; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; неутрализатори за трајно коврџање косе; 

оловке за извлачење обрва; оловке за очи; оловке за 

усне; омекшивачи за заноктице; основе за шминку у 

облику пасте; папир за полирање; папир са песком, 

шмиргле; пасте за обликовање косе; пене за косу; 

пене за купање и туширање; пене за негу коже; пене 

и гелови за обликовање косе; перИице за купање за 

козметичке потребе; песак за пескарење; подлоге за 

лак за нокте; подлоге за шминку; помаде за косу; 

помаде за косу за козметичке потребе; помаде у 

стику за козметичке потребе; прашкови за прање 

косе; препарати за бојење косе; препарати за 

брушење; препарати за депилацију и пилинг; 

препарати за извлачење праменова; препарати за 

коврџање косе; препарати за косу за уклањање боје; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже главе и косе; препарати за негу косе; препарати 

за негу ноктију; препарати за обликовање косе; 

препарати за обнављање ноктију; препарати за 

одмашћивање; препарати за прање косе; препарати 

за трајно обликовање и обликовање косе; препарати 

за трајну ондулацију и увијање косе; препарати за 

трајну ондулацију косе; препарати за третирање 

косе; препарати за увијање и обликовање косе; 

препарати за увијање косе; препарати за уклањање 

боје; препарати за уклањање заноктица; препарати за 

уклањање заноктица за козметичке потребе; 

препарати за уклањање надоградње за нокте; 

препарати за уклањање шминке; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и фризирање косе; препарати за 

шминкање; препарати и средства за депилацију; 

производи за исправљање косе; производи за 

равнање косе; регенератори за нокте; ружеви; 

ружеви за усне; ружеви у оловкама; рукавице за 

пескарење; руменила; сапун; сенке за очи; сјајеви за 

усне; спрејеви за косу и гелови за косу; средства за 

испирање косе за козметичке потребе; средства за 

лепљење за козметичку употребу; средства за 

омекшавање косе за козметичке потребе; средства за 

пилинг; средства за уклањање лака за нокте; средства 

за уклањање лепка; течне подлоге за шминку; течни 

ружеви; течни сапуни за руке, лице и тело; течни 

сапуни за прање стопала; траке са воском за 

депилацију; хидратантни препарати за косу; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

хидроген пероксид за косу; шампони; шампони за 

косу; шампони за косу 3 у 1; шампони за суво прање; 

шампони и регенератори за косу; шљокице за нокте; 

шљокице за лице и тело; шминка; шмиргл папир; 

шмиргла.   
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Кл. 8:  апарати за полирање ноктију, електрични или 

неелектрични; апарати за шишање за личну 

употребу, електрични и неелектрични; бријачи, 

електрични или неелектрични; игле за тетовирање; 

комплети за педикир, електрични; маказе; маказе за 

нокте; маказице за заноктице; педикирски прибор; 

пинцете за уклањање длака; прибор за бријање; прибор 

за маникирање; прибор за маникирање, електрични; 

прибор за педикир; ручне справе за увијање косе; ручне 

справе за увијање косе, електричне; ручне справе за 

увијање косе, неелектричне; справе за равнање косе, 

електричне; справе за увијање косе, електричне; тримери 

[маказице]; турпије; турпије за нокте, електричне; 

турпије за нокте [картонске]; турпије за уклањање тврде 

коже; увијачи трепавица; уре. аји за депилацију, 

електрични и неелектрични; шишачи за браду.   

Кл. 35:  услуге продаје козметике и шминке, 

гардеробе и акцесоара преко интернет продавница; 

услуге продаје козметике и шминке преко интернет 

продавница; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику .  

Кл. 41:  часови у области фризерских услуга; часови 

козметике и улепшавања.   

Кл. 44:  шминкање и саветодавне услуге о 

шминкању; хигијенска нега за људе; услуге 

фризерских салона; услуге фризера и салона лепоте; 

услуге фарбања косе; услуге улепшавања; услуге у 

вези са негом косе; услуге уклањања телесних 

длачица; услуге третмана лепоте; услуге смањења и 

трајног уклањања длака; услуге салона лепоте; 

услуге салона за сунчање и соларијума; услуге 

салона за негу ноктију; услуге педикира; услуге неге 

ноктију; услуге неге лепоте и фризерске услуге; 

услуге неге лепоте; услуге козметичара; услуге 

козметичких третмана лица и тела; тетовирање - 

услуге тетоваже; третмани за негу лица; саветодавне 

услуге у вези са негом косе; пружање информација у 

области фризерских услуга; пружање информација у 

вези са лепотом; нега косе; маникирање; 

консултантске услуге у подручју козметике; 

консултантске услуге у подручју шминкања; 

консултантске услуге у подручју неге тела и лица; 

консултантске услуге у вези са козметичким 

третманима; консултантске услуге у вези са негом 

коже; консултантске услуге које се пружају путем 

интернета у подручју неге тела и лица; козметичко 

саветовање; козметички третмани за тело, лице и 

косу; козметичке услуге за негу тела; депилирање 

воском.   
 

(111) 75486 (181) 05.04.2028. 

(210) Ж- 2018-515 (220) 05.04.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) SIFARMA S.P.A., Via Filippo Brunelleschi, 12, 

20146 , Milano , IT 

 

(740) АОД МСА ИП - Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000 Београд 

(540) 

CANOVA 

(511) Кл. 3:  креме за негу лепоте; креме 

(козметичке); немедицинске креме; козметичке 

креме за тело; креме за негу коже (козметичке); 

креме за лице и тело; маске за лице (козметичке); 

маске за тело за козметичке потребе; маске за кожу 

за козметичке потребе; дневне креме; ноћне креме 

(козметичке); млеко за чишћење; гелови за чишћење; 

пене за чишћење; маске за чишћење; препарати за 

чишћење за личну употребу; туфери за чишћење 

обогаћени козметичким средствима; лосиони за 

чишћење коже; немедицинске креме за чишћење; 

марамице за чишћење за женску хигијену; тонери за 

козметичку употребу; козметички препарати за негу 

и третирање коже; немедицински пилинзи за лице и 

тело; козметички пилинзи за тело; препарати за 

уклањање шминке; препарати за уклањање лака за 

нокте; препарати за уклањање гел лака за нокте; 

препарати за скидање шминке око очију; шампон; 

лосиони за косу; пасте за зубе; регенератори за косу; 

препарати за коврџање косе; боје за косу; препарати 

за купање за немедицинске сврхе; етерична уља; 

препарати за чишћење, полирање, рибање и 

абразивни препарати; дерматолошке креме (осим 

медицинских); немедицинске креме за третман коже 

главе; козметички препарати за косу и теме главе; 

парфеми; сапуни; дезодоранси за личну употребу; 

средства за уклањање лака; лак за нокте; 

учвршћивачи за нокте (козметички); козметичка 

средства за уклањање лака за нокте; козметички 

препарати за негу ноктију; паковања за негу лица 

(козметичка); течност за испирање уста за 

немедицинске сврхе; спрејеви за освежавање даха; 

потпури (мириси); препарати за освежавање ваздуха; 

талк пудери; козметички сетови; производи за 

шминкање; маскара; оловке за очи (ајлајнер); сенке 

за очи; шминка у облику оловке; ружеви за усне; 

подлоге за шминку у облику креме; препарати за 

сунчање (козметички); уља и лосиони за сунчање; 

креме за сунчање; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; козметичке креме за 

масажу; лосиони за тонирање коже лица, тела и руку; 

препарати за негу коже на стопалима; препарати за 

употребу пре и после бријања; препарати за бријање.  

Кл. 5:  дерматолошки препарати; дерматолошки 

фармацеутски производи; гелови за дерматолошку 

употребу; креме за дерматолошку употребу; 

раствори за дерматолошку употребу; 

парафармацеутски препарати за употребу у 

дерматологији; медицински лосиони за третирање 

дерматолошких стања; медицинске креме за 
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третирање дерматолошких стања; медицински 

тонери за кожу; медицинске креме за кожу; тоници 

за кожу (медицински); фармацеутски лосиони за 

кожу; лосиони за негу коже (медицински); 

фармацеутски препарати за негу коже; препарати за 

чишћење коже за медицинске потребе; антифунгални 

дерматолошки препарати за употребу на ноктима; 

препарати за спречавање грицкања ноктију.   
 

(111) 75487 (181) 05.04.2028. 

(210) Ж- 2018-510 (220) 05.04.2018. 

 (151) 31.08.2018. 

(732) C&T NEW CENTER DOO BEOGRAD-

SURČIN, Војвођанска бр. 386 д, Београд, RS 

(740) Шево Сретко, адвокат, Ул. Архимандрита 

Герасима Зелића бр.8, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.05; 26.13.01; 27.05.01; 28.03.00; 29.01.01; 29.01.06 

(591) бела, црвена  

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

складиштење робе; организовање путовања.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 75488 (181) 06.02.2028. 

(210) Ж- 2018-167 (220) 06.02.2018. 

 (151) 04.09.2018. 

(732) Привредно друштво за откуп и прераду 

млека и промет робе на велико и мало "MILK 

HOUSE" доо Ниш-Црвени Крст, Топонички пут 

б.б., Ниш, RS 

(740) Горан Гавриловић, Цара Душана 54-72 ПУЦ 

"Душанов Базар" локал 104, купола, први спрат, Ниш 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 08.03.01; 26.01.02; 26.01.04; 

26.01.16; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24  

(511) Кл. 29:  Млеко и млечни производи.  
 

(111) 75489 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-446 (220) 23.03.2018. 

 (151) 04.09.2018. 

(732) Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih 

proizvoda IMLEK PADINSKA SKELA, 

Индустријско насеље бб, Београд-Падинска Скела, RS 

(540) 

 

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

19.03.01; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.15  

(591) бела, црна, плава, зелена, црвена, нијансе жуте. 

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

млеко.  

Кл. 30:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  
 

(111) 75490 (181) 26.03.2028. 

(210) Ж- 2018-456 (220) 26.03.2018. 

 (151) 04.09.2018. 

(732) Производно прометно предузеће Алтамед 

д.о.о. Београд, Митровданска 23а, Београд, RS 

(740) Дамир Окановић, Југ Богданова 19, Београд 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 26.05.15; 27.01.13; 27.05.03; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.05  

(591) жута, љубичаста.  

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

и производи од житарица; хлеб, пецива и 

кондиторски производи; сладоледи; шећер, мед, 

меласа; лед [замрзнута вода].   

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семење; 

свеже воће и поврће, природне биљке и цвеће; слад.   
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Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи И други препарати за производњу пића.   

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања.  
 

(111) 75491 (181) 28.03.2028. 

(210) Ж- 2018-463 (220) 28.03.2018. 

 (151) 04.09.2018. 

(732) Тања Димитријевић, Опленачка 037/1, Београд, RS 

(740) Слободан Голубовић, Книћанинова 3, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.17; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.24; 27.07.24  

(591) црна, црвена, бела.  

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

козметика, козметички производи од природних 

супстанци, козметички препарати за негу коже, 

козметичке маске, козметичке креме, креме за кожне 

производе, масти за козметичку употребу, препарати 

за уклањање боје, препарати за бељење за 

козметичку употребу, помада за козметичку 

употребу, етарске есенције, препарати за заштиту 

коже (полирање), препарати за очување коже 

(полирање), лосиони за козметичку употребу, 

марамице натопљене са козметичким лосионима.   

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати, фластери, завоји за превијање, фластери 

са витаминским додацима, мелеми за медицинску 

употребу, препарати за лечење опекотина, масти за 

медицинску употребу, медицинска уља, помада за 

медицинску употребу, медицински тоници, хемијски 

препарати за фармацеутску употребу, медицинска 

средства за хигијену, расхладни спрејеви за 

медицинске намене, дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу.   

Кл. 44:  медицинске, хигијенске и услуге неге лепоте 

које пружају лица или установе људима и 

животињама, тетовирање - услуге тетоваже.   
 

(111) 75492 (181) 09.02.2028. 

(210) Ж- 2018-187 (220) 09.02.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) eGroup doo Beograd, Милоша Поцерца 22, 

11000 Београд, RS 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

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

са екраном од течних кристала [LCD]; штампачи за 

рачуна ре; штампачи у боји; главе штампача за инк-џет 

штампаче; лаптоп рачунари; рачунари; таблет рачунари; 

рачунарски софтвер; телефони; звучници; процесори 

[централна јединица за обраду података]; картице радне 

меморије [RAM]; УСБ прикључци; рачуна реке 

тастатуре; USB каблови; USB хардвер; web камере; 

апарати за емитовање, снимање, пренос или 

репродукцију звука, података или слике; апарати за 

обраду података; апарати за пројекцију, пројектори; 

бежични телефони; ваге; видео екрани; даљинометри; 

ДВД плејери; дигитални фотоапарати: дискови видео 

игара; дискови за рачуна реке игре; екрани на додир; 

звучници за рачунаре; компјутерски хардвер; плотери; 

рачунарски оперативни софтвер.   

Кл. 11:  гасни бојлери; електрични бојлери; замрзивачи; 

фрижидери-замрзивачи; замрзивачи сандучари; 

шпорети; електрични шпорети; радијатори, [грејни]; 

радијатори, електрични; пећи, рерне, које нису за 

лабораторијску употребу; пећи на дрва; фритезе, 

електричне; фрижидери; судопере; кухињске судопере; 

кухињски аспиратори; фенови за косу; машине за 

сушење веша; расхладне витрине; електричне рерне; 

плоче за кување; електричне плоче за кување; апарати за 

грејање, електрични; апарати за печење; вентилатори за 

кућну употребу; грејачи ваздуха; грејне плоче; 

електричне лампе; електрични апарати за кување кафе; 

електрични роштиљи; пекачи; рингле за кување; 

славине; клима уређаји; микроталасне пећи [уређаји за 

кување]; уређаји за прављење хлеба; уређаји за кување 

под притиском, електрични.   

Кл. 35:  оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; оглашавање према категоријама; 

оглашавање путем банера; оптимизација претраживача 

за промоцију продаје; представљање роба и услуга путем 

електронских средстава; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; рекламирање на 

радију; рекламирање на рачунарској мрежи; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко интернета; 

рекламирање на интернету за потребе других лица; 

рекламирање пословних интернет страница; 

рекламирање преко интернета; рекламирање преко 
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мобилних телефонских мрежа; рекламирање преко свих 

јавних средстава комуникације; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; рекламне 

услуге и оглашавање преко телевизије, радија или 

поште; рекламне услуге и пословни савети; рекламне 

услуге које се пружају преко интернета; рекламне услуге 

у популарној и стручној штампи; оглашавање; 

оглашавање и промотивна продаја услуга; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за оглашавање; 

пословно управљање; канцеларијски послови; вођење 

послова; услуге компјутеризоване продаје на мало преко 

интернета; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; услуге аукцијске 

продаје путем интернета.   
 

(111) 75493 (181) 19.02.2028. 

(210) Ж- 2018-237 (220) 19.02.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) СПОРТСКО ДРУШТВО "ОБИЛИЋ", 

Господара Вучића 189, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 26.11.09; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.14  

(591) црвена-pantone S73-1; плава-pantone S232-1, 

бела, златна-pantone S9-3.  

(511) Кл. 41:  физичка култура; организовање 

спортских такмичења; тренинзи, демонстрације 

(демонстрације тренинга); издавање и изнајмљивање 

спортске опреме, осим возила; издавање и 

изнајмљивање стадионске опреме; услуге спортских 

кампова; објављивање књига и часописа; обука 

(тренирање); изнајмљивање спортских терена.  
 

(111) 75494 (181) 19.02.2028. 

(210) Ж- 2018-238 (220) 19.02.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) СПОРТСКО ДРУШТВО "ОБИЛИЋ", 

Господара Вучића 189, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.04  

(591) плава-pantone S232-1.  

(511) Кл. 41:  физичка култура; организовање 

спортских такмичења; тренинзи, демонстрације 

(демонстрације тренинга); издавање и изнајмљивање 

спортске опреме, осим возила; издавање и 

изнајмљивање стадионске опреме; услуге спортских 

кампова; објављивање књига и часописа; обука 

(тренирање); изнајмљивање спортских терена.  
 

(111) 75495 (181) 30.04.2028. 

(210) Ж- 2018-638 (220) 30.04.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) ARTEVOS GMBH, Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 

Freiburg, DE 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

ARTEVOS 

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

екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестиво уље и масти.  

Кл. 31:  пољопривредни, хортикултурни и шумарски 

производи и зрневље, који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семена, 

природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.   

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу напитака.  
 

(111) 75496 (181) 30.04.2028. 

(210) Ж- 2018-639 (220) 30.04.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) ARTEVOS GMBH, Robert-Bunsen-Str. 7,  

79108 Freiburg, DE 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.14; 29.01.01; 29.01.03  

(591) наранџаста, зелена, бела  
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(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестиво уље и масти.  

Кл. 31:  пољопривредни, хортикултурни и шумарски 

производи и зрневље, који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семена, 

природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.   

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу напитака.  
 

(111) 75497 (181) 30.04.2028. 

(210) Ж- 2018-640 (220) 30.04.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) ARTEVOS GMBH, Robert-Bunsen-Str. 7,  

79108 Freiburg, DE 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

BLUE FROST 

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

екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестиво уље и масти.  

Кл. 31:  пољопривредни, хортикултурни и шумарски 

производи и зрневље, који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семена, 

природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.   

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу напитака.  
 

(111) 75498 (181) 30.04.2028. 

(210) Ж- 2018-641 (220) 30.04.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) ARTEVOS GMBH, Robert-Bunsen-Str. 7,  

79108 Freiburg, DE 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 05.07.14; 05.07.16; 05.07.24; 26.11.12  

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

екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестиво уље и масти.  

Кл. 31:  пољопривредни, хортикултурни и шумарски 

производи и зрневље, који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семена, 

природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.   

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу напитака.  
 

(111) 75499 (181) 30.04.2028. 

(210) Ж- 2018-642 (220) 30.04.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) ARTEVOS GMBH, Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 

Freiburg, DE 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

MIROMA 

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

екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестиво уље и масти.  

Кл. 31:  пољопривредни, хортикултурни и шумарски 

производи и зрневље, који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семена, 

природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.   

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу напитака.  
 

(111) 75500 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-445 (220) 23.03.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д.Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.04.07; 05.03.15; 05.07.06; 08.01.09; 

08.01.22; 19.03.05; 25.03.01; 26.04.18; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.15  
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(591) црвена, бела, крем, браон, зелена.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, посластице, 

наиме кекс.  
 

(111) 75501 (181) 28.03.2028. 

(210) Ж- 2018-461 (220) 28.03.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) CBS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD, 

Омладинских бригада 88б, 11000 Београд, RS 

(740) Милорад Главан, Његошева 11, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04  

(591) плаво-тегет боја.   

(511) Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; услуге 

агенције за промет некретнина; посредовање у 

промету некретнина; процена некретнина; 

финансијска процена некретнина; управљање 

непокретностима; управљање стамбеним зградама; 

најам апартмана; услуге агенције за изнајмљивање 

смештаја [станова]; убирање најамнине [станарине]; 

издавање пословног простора [непокретности]; 

издавање заједничких канцеларија за рад.   
 

(111) 75502 (181) 28.03.2028. 

(210) Ж- 2018-462 (220) 28.03.2018. 

 (151) 05.09.2018. 

(732) Концерн за производњу ио промет 

кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 05.07.06; 08.01.11; 19.03.05; 25.03.01; 

26.11.12; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13; 29.01.15  

(591) црвена, бела, крем, браон, светло плава.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, посластице, 

наиме наполитанке.   
 

(111) 75503 (181) 06.12.2027. 

(210) Ж- 2017-1920 (220) 06.12.2017. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Amazon Europe Core S.à.r.l., 5, rue Plaetis, L-

2338 Luxembourg, LU 

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

11000 Београд 

(540) 

ECHO 

(511) Кл. 9:  контролни уређаји за кућну 

аутоматизацију; бежични комуникациони уређаји за 

пренос гласа, података или слика; уређаји за пренос 

и пријем гласа и података; самостални 

информациони уређаји који се контролишу помоћу 

гласа; независни гласовно-активирани лични 

(виртуелни) асистенти који интегришу услуге које се 

пружају путем апликација; звучници који се 

контролишу помоћу гласа; апарати и инструменти 

научни, поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, спасавање и наставу; 

апарати за снимање, пренос или репродукцију звука 

или слика; рачунске машине; опрема за обраду 

података; компјутери; апарати и инструменти за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу електричне енергије; 

магнетни носачи података; дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи 

података;  рачунарски софтвер; преносиви 

електронски уређаји за пријем, пренос и читање 

текста, слика и звука путем бежичног интернет 

приступа; даљински контролни уређаји за уређаје за 

снимање; даљински контролни уређаји; бежични 

контролни уређај за даљински надзор и контролу 

функције и статуса других електричних, 

електронских, и механичких уређаја и система; 

ништа од горе наведеног се не односи на мераче 

протока и мераче за течност а нарочито на мераче за 

гас, воду и термалну енергију, осцилаторе за течност, 

статичне мераче протока, електромагнетне мераче 

протока, мераче струје и регулаторе 

притиска,компјутерски екрани осетљиви на додир; 

дигитални аудио плејери; аудио рекордери; 

дигитални видео плејери; преносиви уређаји за 

снимање, пренос и репродукцију музике, слика и 

видеа; електронски апарати и инструменти за обуку 

и наставу; камере; дигиталне камере; софтвер за 

преусмеравање порука; компјутерски хардвер и 

софтвер за обраду, репродукцију, синхронизацију, 

снимање, организовање, преузимање, постављање, 

пренос, стриминг, пријем, пуштање и гледање 

телевизијских емисија, филмова, текста, слика, 

дигиталних медија, мултимедија, аудио, видео и 

фајлова са подацима; компјутерски софтвер за 

приступ, надгледање, праћење, претраживање, 

чување и дељење информација у вези са темама од 

општег интереса; компјутерски софтвер и периферне 

јединице за персонализовано, интерактивно 
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телевизијско (ТВ) програмирање; компјутерски 

софтвер и периферни уређаји за употребу код 

приказивања и манипулисања визуелним медијима, 

графичким сликама, текстовима, фотографијама, 

илустрацијама, дигиталним анимацијама, видео 

клиповима, филмским снимцима и аудио подацима и 

за употребу код друштвеног умрежавања; 

компјутерски програми за приступ, прегледање и 

претраживање онлајн база података; компјутерски 

хардвер и софтвер за пружање интегрисане 

телефонске комуникације за компјутеризованим 

глобалним информационим мрежама; компјутерски 

софтвер који се користи за контролу независних 

гласовно-активираних личних (виртуелних) 

асистената који интегришу услуге које се пружају 

путем апликација; компјутерски софтвер који се 

користи у вези са услугама претплате на дигиталне 

садржаје, обезбеђивањем платформе за претрагу које 

омогућавају корисницима да траже и примају 

садржај дигиталних медија; компјутерски софтвер за 

креирање, ауторство, дистрибуцију, преузимање, 

пренос, пријем, играње, форматирање, едитовање, 

екстракцију, кодирање, декодирање, конвертовање, 

приказивање, складиштење и организацију текста, 

визуелних, аудио и аудиовизуелних литерарних 

радова, података, фајлова, докумената и 

електронских радова и мултимедијалног садржаја; 

компјутерски софтвер који омогућава да садржај, 

текст, визуелни, аудио и аудиовизуелни радови, 

литерарни радови, подаци, фајлови, документа и 

електронски радови буду преузети на и да им се 

може приступити на компјутеру или другим 

преносивим електронским уређајима; компјутерски 

софтвер за пренос, дељење, пријем, преузимање, 

стриминг, приказивање и пребацивање садржаја, 

текста, визуелних, аудио и аудиовизуелних радова, 

литерарних радова, података, фајлова, докумената и 

електронских радова путем преносивих 

електронских уређаја и компјутера и глобалних 

компјутерских и комуникационих мрежа; стерео 

звучници за личну употребу; микрофони; софтвер за 

препознавање слова, симбола; софтвер за 

препознавање гласа; софтвер за електронску пошту и 

поруке; компјутерски софтвер за форматирање и 

конвертовање садржаја, текста, визуелних, аудио и 

аудиовизуелних радова, литерарни радова, података, 

фајлова, докумената и електронских радова у формат 

компалтибилан са преносивим електронским 

уређајима и компјутерима; компјутерски софтвер за 

управљање личним информацијама и за приступ, 

прегледање и претрагу аудио и мултимедијалног 

садржаја, игрица и софтверских апликација; софтвер 

за препознавање гласа и гласовне команде, софтвер 

за претварање говора у текст и софтверске 

апликације које се активирају путем гласа; софтвер 

који се може преузети са интернета у виду мобилних 

апликација за компјутере или друге преносиве 

електронске уређаје широке потрошње; 

компјутерски софтвер из области преноса и приказа 

текста, слика и звука  

Кл. 35:  оглашавање; маркетиншке услуге и услуге 

оглашавања, наиме, промоција производа и услуга 

других страна; услуге за реализацију поруџбина, 

наиме, услуге у вези са пријемом и обрадом 

поруџбина; пружање информација о производима у 

сврху асистирања при одабиру стандардне 

потрошачке робе, а ради задовољења потреба 

потрошача; обезбеђивање услуга за оптимизацију 

претраживача; услуге упоредне куповине, наиме, 

промовисање роба и услуга других страна; 

електронско управљање базама података и 

фајловима; искључујући оне које се односе на мераче 

воде, гаса, термалну енергију и/или мераче струје; 

креирање индекса информација, сајтова и других 

извора доступних на глобалним компјутерским 

мрежама и другим електронским и комуникационим 

мрежама за друге; пружање информација о 

потрошачким производима у циљу одабира 

стандардне потрошачке робе, а ради задовољења 

спецификација и потреба потрошача; комерцијалне 

информације и савети за потрошаче, наиме, пружање 

могучности интернет корисницима да поставе оцене, 

напишу рецензије и препоруке за широк спектар 

потрошачких производа; услуге онлајн 

малопродајних објеката које нуде широк спектар 

потрошачке робе других страна; услуге 

малопродајних објеката које нуде широк спектар 

потрошачке робе других страна; малопродајне и 

онлајн малопродајне услуге у вези са књигама, 

електроником, храном, вином и напицима, 

кухињским производима, производима за чишћење, 

посуђем за кување, производима за домаћинство, 

одећом, производима за личну негу, производима за 

кућне љубимце, спортском опремом, опремом за 

камповање, играчкама, накитом, цвећем, обућом и 

покривалима за главу; вођење послова, пословно 

управљање; канцеларијски послови; обезбеђивање 

директоријума за телефонске бројеве, пословне 

адресе, адресе електронске поште, адресе интернет 

страница, адресе и телефонски бројеви људи, места и 

организација.   

Кл. 38:  телекомуникационе услуге; 

телекомуникационе услуге, наиме, електронски 

пренос емитованих фајлова са аудио, визуелним и 

мултимедијалним садржајем који се може 

преузимати путем компјутера и других 

комуникационих мрежа; електронски пренос порука, 

гласа, података и слика путем глобалних 

комуникационих мрежа; електронска комуникација; 

електронски пренос информација и података; 

достава порука путем електронског преноса;ништа 

од горе наведеног се не односи на пренос података у 
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вези са мерачима воде, гаса, термалне енергије и/или 

мерачима струје; обезбеђивање приступа форумима 

за дискусију; обезбеђивање онлајн огласних табли за 

пренос порука међу компјутерским корисницима у 

вези са информацијама о потрошачким производима; 

аудио емотивање изговорене речи; аудио емитовање 

и пренос образовних и забавних дигиталних медија; 

бежичне широкопојасне комуникационе услуге; 

обезбеђивање приступа интерактивној бази података 

за пренос порука између компјутерских корисника и 

претплатника а у вези са књигама, филмовима, 

играним филмовима, играма, играчкама, спортском 

опремом, електроником, мултимедијалним 

презентацијама и другим производима за 

домаћинства и потрошачким производима; 

обезбеђивање приступа онлајн директоријумима, 

базама података, интернет страницама и блоговима 

на тему актуелних догађаја и приступа онлајн 

референтним материјалима; обезбеђивање онлајн 

портала и интернет страница образовног и забавног 

садржаја, наиме, филмови, телевизијске емисије, 

аудиовизуелни радови, музика, аудио радови, књиге, 

позоришни радови, литерарни радови, спортски 

догађаји, рекреативне активности, слободне 

активности у виду хобија, турнира, уметности, плеса, 

мјузикала, културе, спортских и изложби актуелних 

догађаја, спортских инструкција, клубова, радио 

програма, комедија, драма, такмичења, визуелних 

уметничких дела, игара, игрица, фестивала, музеја, 

паркова, културних догађаја, концерата, 

електронских едиторијала, анимација, актуелних 

догађаја, модних ревија, мултимедијалних 

презентација и интерактивних едукативних квизова; 

пренос подкастова, пренос вебкастова; услуге 

текстуалних и нумеричких бежичних порука; 

обезбеђивање онлајн мреже која омогућава 

корисницима приступ и дељење садржаја, текста, 

визуелних, аудио и аудиовизуелних радова, 

литерарних радова, података, фајлова, докумената и 

електронских радова; обезбеђивање 

телекомуникационог временског приступа 

корисницима комуникационим мрежама путем 

идентификације, лоцирања, груписања, 

дистрибуирања и управљања подацима и линковима 

компјутерских сервера трећих страна, компјутерских 

процесора и компјутерских корисника; обезбеђивање 

компјутерских директоријума за телефонске бројеве, 

пословне адресе, адресе електронске поште, адресе 

интернет страница, адресе и телефонске бројеве 

људи, места и организација; обезбеђивање приступа 

помоћним уређајима или електронским уређајима у 

виду обезбеђивања услуга телекомуникационе 

повезаности за пренос слика, порука, аудио, 

визуелних и аудиовизуелних и мултимедијалних 

радова између читача електронских књига, мобилних 

телефона, паметних телефона, преносивих 

електронских уређаја, преносивих дигиталних 

уређаја, таблета или компјутера; емитовање аудио, 

визуелног и аудиовизуелног материјала путем 

интернета или других компјутерских или 

комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн соба за 

ћаскање, интернет форума и онлајн заједница за 

пренос фотографија, видеа, текста, података, слика и 

других електронских радова; обезбеђивање 

информативних, консултационих и саветодавних 

услуга у вези са горе наведеним.   

Кл. 41:  обезбеђивање информација које се односе на 

забаву; издавање часописа; пружање онлајн 

електронских публикација (које се не могу 

преузети); објављивање електронских књига, новина; 

објављивање материјала на магнетним или оптичким 

медијима; објављивање музике на мрежи; пружање 

информација у области забаве на мрежи; 

обезбеђивање унапред снимљене музике и 

подкастова који се не могу преузети; пружање 

едукативних и забавних информација, вести и 

коментара у области актуелних догађаја, забаве, 

културних догађаја, вести, спорта, забаве, пословања 

и финансија, политике и јавног управљања, здравља 

и физичке кондиције, временских прилика, науке и 

технологије, путовања, уметности и књижевности, 

животног стила и личног развоја, превоза робе у 

копненим и транспортним возилима, образовања и 

развоја деце, некретнина, моде и дизајна, рецепата, 

састојака и кувања, уређења куће, музике и 

биоскопа, историје, медицине, права и пружања 

образовних и забавних информација о правима 

купаца; обезбеђивање интернет странице са 

информацијама, аудио садржајем и публикацијама 

које се односе на забаву; обезбеђивање вести и 

информација у области забаве у вези са 

информацијама, такмичењима, текстовима, аудио 

садржајем, публикацијама које се односе на забаву; 

консултантске услуге у области забаве и индустрије 

забаве; пружање информација о забави, филмовима и 

телевизијским емисијама преко друштвених мрежа; 

дистрибуција радио забаве и интерактивног 

оглашавања; забавне информативне услуге, наиме, 

пружање могућности за размену информација и 

разговора о широком спектру тема путем догађаја 

уживо и информација путем електронске поште; 

пружање информација, рецензија и 

персонализованих препорука из области забаве 

путем глобалних комуникационих мрежа; пружање 

информација и коментара у области забаве или 

образовања путем глобалне рачунарске мреже, 

наиме, информација у области музике, књига, 

филмова, играних филмова, игара, играчака, 

спортске опреме, електронике, мултимедијалних 

презентација и других производа за домаћинство и 

потрошачких производа; услуге забаве, наиме, 

обезбеђивање онлајн унапред снимљених аудио 
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програма из области музике, књига, филмова, 

играних филмова, игара, играчака, спортских 

производа, електронике, мултимедијалних 

презентација и других производа за домаћинство и 

потрошачких производа; услуге забаве, наиме, 

пружање онлајн рецензија, оцена и препорука 

музике, књига, филмова, играних филмова, игара, 

играчака, спортских производа, електронике, 

мултимедијалних презентација и других производа 

за домаћинство и потрошачких производа; услуге 

забаве, наиме, обезбеђивање делова унапред 

снимљених аудио радова путем интернета; издавање 

књига, часописа, периодичних публикација, 

књижевних радова, аудио радова и аудиовизуелних 

радова; обезбеђивање унапред снимљених аудио, 

визуелних и аудио-визуелних радова који се не могу 

преузимати; пружање онлајн компјутерских игара и 

онлајн интерактивних прича; обезбеђивање 

информација, вести, чланака и коментара у области 

образовања и образовних институција; едукативне 

услуге у виду наставе у учионици и онлајн учења на 

даљину на тему актуелних догађаја, образовања, 

историје, језика, слободних уметности, математике, 

бизниса, науке, хобија, технологије, културе, спорта, 

уметности, психологије и филозофије; интерактивне 

образовне услуге у виду инструкција на 

компјутерима или помоћу компјутера а на тему 

актуелних догађаја, образовања, историје, језика, 

слободних уметности, књижевности, математике, 

бизниса, науке, хобија, технологије, културе, спорта, 

уметности, психологије и филозофије; едукативне и 

забавне услуге у виду подкастова, вебкастова и 

континуираних програма са вестима и коментарима 

из области музике, аудио радова, књига, позоришта, 

књижевних радова, спортских догађаја, 

рекреативних активности, слободних активности, 

турнира, уметности, плеса, мјузикала, изложби, 

спортске наставе, клубова, радиа, комедије, 

такмичења, визуелних радова, игара, игрица, 

фестивала, музеја, паркова, културних догађаја, 

концерата, издаваштва, анимација, актуелних 

догађаја, моде и мултимедијалних презентација које 

су доступне путем интернета или другог рачунара на 

комуникационим мрежама; прављење радио 

програма; радио забава; услуге студија за снимање; 

обезбеђивање онлајн информација у вези са 

компјутерским игрицама и компјутерским 

побољшањима за игрице; обезбеђивање базе 

података за онлајн забаву која се може 

претраживати, а на тему онлајн музике која се не 

може преузети и осталог дигиталног текста, аудио 

датотеке са књигама, часописима, вестима и 

информацијама; пружање информација, 

консултантских и саветодавних услуга у вези са горе 

наведеним. 

 

Кл. 42:  обезбеђивање алата за претраживање; 

компјутерске услуге, наиме, даљински хостинг 

оперативних система и компјутерских апликација; 

хостинг оперативних система и компјутерских 

апликација преко интернета; компјутерско 

програмирање; консултантске услуге у вези са 

управљањем, презентацијом и контролом 

мултимедијалних апликација; дизајн хардвера, 

софтвера и компјутерских система; услуге 

уређивања, ажурирања, одржавања и подршке за 

софтверске и компјутерске системе; компјутерске 

услуге у вези са управљањем, презентацијом и 

контролом мултимедијалних апликација, 

истраживање, управљање базама података, 

управљање објектима, услуге подуговарања; 

компјутерске услуге, наиме, хостинг преко 

интернета онлајн база података које садрже широк 

спектар информација од општег интереса; 

компјутерске услуге, наиме, обезбеђивање алата за 

претраживање информација од општег интереса; 

хостинг интерактивне базе података за пренос 

порука међу компјутерским корисницима и 

претплатницима; хостинг интерактивне базе 

података за пренос порука међу компјутерским 

корисницима и претплатницима, а у вези са књигама, 

филмовима, играним филмовима, телевизијским 

програмима, играма, играчкама, спортском опремом, 

електронским уређајима, мултимедијалним 

презентацијама и другом потрошачком робом и 

робом за домаћинство, оценама производа и 

информацијама о куповини на интеренту; 

обезбеђивање софтвера онлајн интернет прегледача 

који се не може преузети; обезбеђивање софтвера 

који се не може преузети за мобилни комуникациони 

уређај за побољшање мобилног приступа интернету 

путем рачунара, мобилних рачунара и мобилних 

комуникационих уређаја; техничка подршка, наиме, 

решавање проблема компјутерског хардвера и 

софтвера и хардверских и софтверских проблема на 

мобилним рачунарима и мобилним комуникационим 

уређајима; консултације и дизајн у вези са 

компјутерским хардвером и софтвером; дизајн 

компјутерског софтвера за друге; консултације и 

дизајн у вези са мобилним рачунарима и мобилним 

комуникационим уређајима; хостинг садржаја, 

фотографија, текста, података, слика, интернет 

страница и других електронских радова за трећа 

лица; пружање платформи за претрагу како би се 

корисницима омогућило да траже и примају 

фотографије, текст, податке, слике, електронске 

радове, визуелне, аудио и аудио-визуелне радове, 

литерарне радове и документа; интерактивне хостинг 

услуге које дозвољавају корисницима да објављују и 

деле сопствене фотографије, текст, податке и слике 

онлајн; одржавање и ажурирање софтвера у вези са 

рачунарима, интернетом и сигурношћу лозинки и 
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превенција ризика за рачунаре, интернет и лозинке; 

инсталација и одржавање компјутерског софтвера; 

пружање интернет странице која садржи техничке 

информације у вези са компјутерским софтвером и 

хардвером; компјутерске консултације; трансфер 

података из докумената из једног компјутерског 

формата у други; хостинг дигиталног садржаја на 

глобалним рачунарским мрежама, бежичним мрежама 

и мрежама електронске комуникације; обезбеђивање 

привремене употребе компјутерског софтвера и онлајн 

постројења, који се не могу преузети, како би се 

корисницима омогућио приступ и преузимање 

компјутерског софтвера; обезбеђивање привремене 

употребе компјутерског софтвера који се не може 

преузети, а који генерише прилагођене препоруке 

софтверских апликација на основу корисничких 

преференци; праћење компјутеризованих података и 

компјутерских система и мрежа за сигурносне намене; 

хостинг, прилагођавање и одржавање онлајн база 

података за друге; рачунарство у облаку са софтвером 

за употребу у управљању базама података; хостинг 

електронских база података у облаку; пружање услуга 

апликација (АСП) за софтвер за употребу у управљању 

базама података; платформа у виду услуга (ПААС) за 

компјутерске софтверске платформе за употребу у 

управљању базама података; софтвер у виду услуге 

(СААС за употребу у управљању базама података; 

софтвер у виду услуге (СааС) за приступ, мониторинг, 

праћење, претрагу, чување и дељење информација о 

темама од општег интереса; софтвер у виду услуга 

(СааС) за управљање личним информацијама и за 

приступ, преглед и претрагу онлајн база података, 

аудио и мултимедијалног садржаја, игара, софтверских 

апликација, тржишта софтверских апликација, 

програмских листи и водича и видеа на захтев; софтвер 

у виду услуга (СааС) који користи софтвер за гласовне 

команде и препознавање гласа, софтвер за претварање 

говора у текст, софтверске апликације које се 

активирају гласом, управљање личним информацијама 

и софтвер за приступ, преглед и претрагу онлајн база 

података, аудио и мултимедијалног садржаја, игара, 

софтверских апликација, тржишта софтверских 

апликација, програмских листи и водича и видеа на 

захтев; софтвер у виду услуга (СааС) којим се 

омогућава преузимање и пиступ на рачунару или 

другом носивом потрошачком електронском уређају 

аудио и мултимедијалних датотека; софтвер у виду 

услуга (СааС) за мобилне уређаје којим се кориснику 

дозвољава да претражује садржај уређаја ради 

информација, контаката или апликација; софтвер у 

виду услуга (СааС) за креирање индекса информација, 

интернет страница или других информативних ресурса; 

софтвер у виду услуга (СааС) за гласовне команде и 

препознавање гласа; софтвер у виду суслуга (СааС) за 

контролу паметних аудио звучника; софтвер у виду 

сервиса (СааС) за употребу у вези са услугама 

претплате на дигиталне садржаје; софтвер у виду 

услуга (СааС) за креирање, ауторство, дистрибуцију, 

преузимање, преношење, примање, репродукцију, 

уређивање, извлачење, кодирање, декодирање, 

приказивање, чување и организацију аудио и 

мултимедијалног садржаја; обезбеђивање платформи за 

претрагу како би се корисницима омогућило да траже и 

примају дигитални медијски садржај и апликације; 

обезбеђивање привремене употребе онлајн софтвера и 

апликација који се не могу преузети за приступ 

стримингу аудио и видео датотека, играма, 

друштвеним мрежама, текстуалним и 

мултимедијалним датотекама; компјутерске услуге, 

наиме, пружање сервера база података различитих 

капацитета другима; пружање интернет страница на 

којима се налази софтвер за управљање базама 

података који се не може преузети; пружање 

оперативних система и компјутерских апликација 

преко интернета; изнајмљивање компјутерских и 

постројења за чување података различитих капацитета; 

пружање, развијање и дизајн софтвера за управљање 

компјутерским апликацијама, који се не може преузети, 

а којем се мозе приступити преко глобалне 

компјутерске мреже; дизајн, управљање и надгледање 

онлајн форума за дискусију; креирање интернет 

страница за онлајн услуге и интернет, које се чувају 

електронски; складиштење података; разрада и 

одржавање интернет страница за трећа лица; 

управљање интернет страницама за друге; 

изнајмљивање веб сервера; одржавање интернет 

страница, услуге креирања и хостинга; пружање услуга 

апликација, наиме, пружање, хостинг, управљање, 

развој и одржавање апликација, софтвера, интернет 

страница и база података у области електронског 

пословања, онлајн плаћања, редоследа налога, дизајна 

интернет страница, чувања података, прилагођавање 

капацитета рачунарства које се може делити, услуге 

порука и израчунавање рангирања интернет страница 

на основу протока корисника; хостинг интернет 

страница које кориснику омогућавају да оцени 

различите штампане, фотографске и графичке слике и 

аудио садржај и користи прилагођени шаблон како би 

пружио став, свиђање, несвиђање, уређивање, промене, 

модификације, мишљења, предлоге и коментаре и 

учествовао у друштвеном, пословном и умрежавању у 

заједници; компјутерске услуге, наиме, креирање 

онлајн заједнице за регистроване кориснике како би 

учествовали у дискусијама, добили повратну 

информацију од себи једнаких, формирали виртуелне 

заједнице и учествовали у друштвеном умрежавању; 

дизајн и развој компјутерског хардвера и софтвера; 

дизајн и развој софтвера за компјутерске игре; 

пружање привремене употребе онлајн алата за развој 

софтвера, који се не могу преузети, за дизајн и развој 

електронских игара; услуге техничке подршке, 

наиме, решавање проблема софтвера компјутерских 
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игара; пружање софтверских апликација које се не 

могу преузети; пружање привремене употребе онлајн 

софтвера за рачунарство у облаку, који се не може 

преузети, за употребу у електронском складиштењу 

података; развој компјутерског софтвера у области 

мобилних апликација; пружање услуга апликација, 

наиме, хостинг, управљање , развој и одржавање 

апликација, софтвера и интернет страница у области 

личне продуктивности, бежичне комуникације и 

мобилне технологије; научне и технолошке услуге и 

истраживање и дизајн с тим у вези; индустријске 

анализе и услуге истраживања; пружање 

информација, консултација и саветодавних услуга у 

вези са горе наведеним.  

Кл. 45:  услуге представљања, друштвених мрежа и 

упознавања путем интернета; пружање контаката и 

олакшавање упознавања у сврху стварања и развијања 

продуктивних личних односа за људе који имају 

заједничку жељу да упознају друге људе са сличним 

интересовањима; услуге представљања, личних односа 

и друштвених мрежа које се обезбеђују путем 

интернета или друге рачунарске или комуникационе 

мреже; услуге онлајн друштвених мрежа, наиме, 

олакшавање друштвених упознавања или интеракција 

међу појединцима; услуге онлајн друштвених мрежа; 

услуге онлајн друштвеног умрежавања у области 

забаве; услуге друштвених мрежа у области забаве 

обезбеђене путем интернет страница и 

комуникационих мрежа; услуге личног консијержа; 

правне услуге; безбедносне услуге за заштиту имовине 

и појединаца; обезбеђивање онлајн рачунарских база 

података и онлајн база података које се могу 

претраживати, а у области друштвених мрежа; 

обезбеђивање интернет страница за друштвене мреже у 

сврху забаве; обезбеђивање услуга друштвеног 

умрежавања у сврху коментарисања, упоређивања, 

сарадње, консултовања, савета, дискусије, 

истраживања, размене информација, индексирања, 

информација о локацијама и забаве; услуге личне 

куповине; обезбеђивање базе за претрагу која садржи 

аудио, видео и аудиовизуелне садржаје доступне путем 

интернета, телекомуникационих мрежа и бежичних 

телекомуникационих мрежа у области онлајн 

друштвених мрежа.  
 

(111) 75504 (181) 30.09.2026. 

(210) Ж- 2016-1642 (220) 30.09.2016. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Papastratos Cigarette Manufacturing Company S.A., 

Imeros Topos, Thesi Kororemi, Aspropyrgos , Attica, GR 

(740) Реља Мирков, адвокат, "Карановић & 

Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

ASSOS 

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

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

паљење; електронски уређаји и њихови делови који 

се користе за паљење цигарета или дувана како би 

испустили аеросол за инхалацију, који садржи 

никотин; течни раствори никотина за употребу у 

електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир 

цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете, 

кутије за дуван, табакере (кутије за цигарете), 

пепељаре, луле, ручни апарати и справице за увијање 

цигарета, упаљачи; шибице.   
 

(111) 75505 (181) 28.09.2027. 

(210) Ж- 2017-1505 (220) 28.09.2017. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) CARNEX д.o.o. Индустрија меса Врбас, 

Кулски пут 26, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 07.05.02; 08.07.05; 11.01.04; 19.03.03; 25.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) cyan, magenta, yellow, black, злато.  

(511) Кл. 29:  вегетаријанско јело у пикантном сосу.  
 

(111) 75506 (181) 16.04.2028. 

(210) Ж- 2018-546 (220) 16.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE 

LIMITED, 210/212, Empire Plaza, M G Road, 

Sultanpur, New-Delhi-110 030 , IN 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.12; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.02  

(591) жута, црвена, бела.  
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(511) Кл. 30:  кaфа; чај; какао; сурогат кафе; пиринач; 

тапиока; саго; брашно; препарати од житарица, 

односно, резанци, хрскаве зачињење грицкалице од 

брашна у облику резанаца ("bhujia"); куглице од 

сира, чипс од кромпира; хлеб; пецива; слаткиши, 

наиме, кондиторски производи од шећера и 

чоколаде; јести ви лед; шећер; мед;' меласе; квасац; 

прашак за пециво; со; сенф; сирће, сосеви као 

зачини; зачини; лед.   
 

(111) 75507 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-548 (220) 17.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Sol de Janeiro Limited, Woodbourne Hall, P.O. 

Box 3162, Road Town, VG 

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

11000 Београд 

(540) 

BRAZILIAN CRUSH 

(511) Кл. 3:  козметика; мирисни спрејеви за тело.  
 

(111) 75508 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-549 (220) 17.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Sol de Janeiro Limited, Woodbourne Hall, P.O. 

Box 3162, Road Town, VG 

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

11000 Београд 

(540) 

BRAZILIAN 4PLAY 

(511) Кл. 3:  козметика; гелови за туширање.  
 

(111) 75509 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-550 (220) 17.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Sol de Janeiro Limited, Woodbourne Hall, P.O. 

Box 3162, Road Town, VG 

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

11000 Београд 

(540) 

BRAZILIAN KISS 

(511) Кл. 3:  козметика; балзам за усне.  
 

(111) 75510 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-551 (220) 17.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Sol de Janeiro Limited, Woodbourne Hall, P.O. 

Box 3162, Road Town, VG 

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

11000 Београд 

 

(540) 

BRAZILIAN TOUCH 

(511) Кл. 3:  креме за негу лепоте у облику балзама; 

креме за негу лепоте; креме за негу лепоте тела; 

гелови за негу лепоте; лосиони за негу лепоте; 

серуми за негу лепоте; препарати за избељивање у 

козметичке сврхе; козметика за негу тела и лепоте; 

козметички производи за освежавање коже; лосиони, 

креме и уља за топикалну примену на кожи и телу у 

козметичке сврхе; креме за регенерацију коже у 

козметичке сврхе; освеживачи коже; креме за 

козметичке сврхе; гелови за козметичке сврхе и не-

медицински серуми за кожу; колоњске воде, 

парфеми и тоалетне воде; гел за туширање; балзам за 

усне.   
 

(111) 75511 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-552 (220) 17.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Sol de Janeiro Limited, Woodbourne Hall, P.O. 

Box 3162, Road Town, VG 

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

11000 Београд 

(540) 

SAMBA FOOT FETISH 

(511) Кл. 3:  креме за негу лепоте у облику балзама; 

креме за негу лепоте; креме за негу лепоте тела; 

гелови за негу лепоте; лосиони за негу лепоте; 

серуми за негу лепоте; препарати за избељивање у 

козметичке сврхе; козметика за негу тела и лепоте; 

козметички производи за освежавање коже; лосиони, 

креме и уља за топикалну примену на кожи и телу у 

козметичке сврхе; креме за регенерацију коже у 

козметичке сврхе; освеживачи коже; креме за 

козметичке сврхе; гелови за козметичке сврхе и не-

медицински серуми за кожу; колоњске воде, 

парфеми и тоалетне воде; гел за туширање; балзам за 

усне.   
 

(111) 75512 (181) 17.04.2028. 

(210) Ж- 2018-553 (220) 17.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Wrangler Apparel Corp. (Delaware 

corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 

Delaware 19810, US 

(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

WRANGLER 

(511) Кл. 25:  обућа и покривала за главу.  
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(111) 75513 (181) 18.04.2028. 

(210) Ж- 2018-565 (220) 18.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A, 

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, CH 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

VIVOX 

(511) Кл. 5:  инсектициди, паразитициди, пестициди, 

акарициди.  
 

(111) 75514 (181) 14.04.2028. 

(210) Ж- 2018-566 (220) 14.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) TUMSAN ELEKTRONIK MAKINA PARCA 

SAN.VE TIC. A.S. , Dudullu Organize Sanayi Bolgesi 

4., Cadde No. 5, Umranlye, Istanbul, TR 

(740) Ненад Дашић, Отокара Кершованија 14а, Нови 

Сад 

(540) 

mekappa 

(511) Кл. 11:  аспиратори за неутралисање мириса и 

паре у кухињама.  
 

(111) 75515 (181) 18.04.2028. 

(210) Ж- 2018-568 (220) 18.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.01; 05.07.06; 05.07.10; 08.01.11; 

08.01.25; 25.12.01; 26.01.18; 27.03.02; 27.05.03; 

29.01.15  

(591) златна, жута, црвена, браон, бела, наранџаста.  

(511) Кл. 30:  десерт на бази жита са лешником, 

сувим грожђем и медом.  
 

(111) 75516 (181) 18.04.2028. 

(210) Ж- 2018-569 (220) 18.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.14; 08.01.09; 26.01.18; 26.11.13; 27.03.02; 

27.05.03; 29.01.15  

(591) бела, црвена, плава, наранџаста, зелена, сива. 

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 75517 (181) 18.04.2028. 

(210) Ж- 2018-572 (220) 18.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 02.09.01; 05.01.12; 05.07.18; 08.01.11; 

08.01.19; 26.01.18; 26.11.13; 27.03.02; 27.05.09; 

29.01.15  

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

(511) Кл. 30:  вафел производ преливен какао 

преливом.  
 

(111) 75518 (181) 18.04.2028. 

(210) Ж- 2018-573 (220) 18.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 02.09.01; 05.07.06; 08.01.11; 08.01.19; 

26.01.18; 26.11.13; 27.03.02; 27.05.09; 29.01.15  
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(591) црвена, бела, светло зелена, зелена, браон, 

наранџаста, црна.  

(511) Кл. 30:  вафел производ преливен какао 

преливом.  
 

(111) 75519 (181) 11.05.2028. 

(210) Ж- 2018-699 (220) 11.05.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Народна банка Србије, Краља Петра 12, 

Београд, RS 

(740) Светлана Милић, Краља Петра 12, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 26.02.01; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена Pantone 1797 C, плава- pantone 302C.  

(511) Кл. 9:  терминали, електрични; рачунарски 

програми, снимљени; магнетне идентификационе 

картице; интегрисана кола; чипови [интегрисана 

кола]; рачунарски софтвер, снимљени; кодиране 

магнетне картице; интерфејси за рачунаре; магнетни 

носиоци података; читачи [опрема за обраду 

података]; картице са интегрисаним колима [паметне 

картице]; електронске публикације које се могу 

преузимати; рачунарски програми [софтвери који се 

могу преузимати]; ДНА чипови; аутоматизовани 

бројачи новца [банкомати]; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; смартфони 

[паметни телефони]; компјутерски хардвер; мобилни 

телефони; дигитални знаци; паметне наочаре; 

паметни сатови; сигурносни токени [уређаји за 

кодирање]; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; паметно прстење; биочипови.   

Кл. 16:  штампани материјал [висока штампа]; 

новине; периодичне публикације; памфлети; 

штампане ствари; штампане публикације; проспекти; 

магазини [периодични]; не-електронски импринтери 

за кредитне картице.   

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

рачуноводство, књиговодство; пословно управљање 

и организационо саветовање; консултације у 

пословном управљању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; истраживање тржишта; 

пословне процене; пословна испитивања; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање, 

рекламирање; пословна истраживања; услуге односа 

са јавношћу; саветодавне услуге у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; пословне 

информације; прикупљање статистичких података.   

Кл. 36:  банкарске услуге; издавање путничких 

чекова; клириншки послови, услуге клиринга 

[финансије]; финансирање зајмова; финансијско 

управљање; финансијске анализе; провера чекова; 

финансијске консултације; обрада плаћања 

извршених; кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; електронски пренос 

средстава; финансијске информације; издавање 

кредитних картица; онлајн банкарство.   

Кл. 38:  слање порука; телефонске услуге; пренос 

порука и слика посредством рачунара; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

пренос дигиталних датотека.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарских система; саветовање у 

области рачунарског софтвера; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; електронско 

похрањивање података; саветодавне услуге из области 

технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије; консултације 

о сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре.   
 

(111) 75520 (181) 18.04.2028. 

(210) Ж- 2018-575 (220) 18.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) S-L Snacks LLC, 13515 Ballantyne Corporate 

Place, Charlotte, North Carolina, US 

(740) Ђурђе Нинковић, адвокат, Балканска 49, 

Београд 

(540) 

KETTLE 

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

кромпира; чипс од кромпира и грицкалице; месни 

екстракти; конзервисано, сушено, пржено, печено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови; јаја, млеко и 

производи од млека; јестива уља и масти; листићи и 

чипсеви; листићи и чипсеви од кромпира који садрже 

кукуруз; умаци; сир у облику умака; маслиново уље; уља 

за кување; уље од житарица; јестива уља за глазирање 

хране; јестива уља која се користе приликом припреме 

хране; јестива биљна уља; уље од кукуруза; 

екструдиране грицкалице; припремљени бадеми; 

чоколадни путер од коштуњавих плодова; осушени 

кокос; припремљени, кувани, осушени и конзервисани 

коштуњави плодови; путер од кикирикија; припремљени 

кикирикији; суво грожђе; припремљени индијски ораси; 

јестиво коштуњаво воће и производи припремљени од 
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коштуњавог воћа; мешавине воћа и сушеног 

коштуњавог воћа; махуне у конзерви и сушене; 

коштуњаво воће са слатким аромама; коштуњаво воће са 

укусним аромама; јогурт; млади сир.   

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

саго, замене за кафу; брашно и производи 

направљени од житарица, хлеб, слатка пецива и 

слаткиши, сладоледи; мед, меласа, квасац, прашак за 

пеци во; со, сенф; бибер, сирће, сосови (додаци 

храни); зачини; лед; производи од кукуруза; кокице, 

чипс од кукуруза и грицкалице; хрскаве кифле; 

крекери; производи од житарица; чипс направљен од 

житарица; чипс направљен од брашна од кромпира; 

чипс направљен од целог зрна житарица; чоколадни 

чипс; умаци; сосови; екструдиране грицкалице; тако, 

тортиље; ароме, осим есенцијалних уља; ароме за 

грицкалице (осим есенцијалних уља); ароме 

направљене од поврћа (осим есенцијалних уља); 

укусне ароме за храну (осим есенцијалних уља); 

коштуњаво воће са чоколадним преливом; плочице 

за грицкање које садрже коштуњаво воће или 

мешавину зрневља житарица, коштуњавог воћа и 

сувог воћа; бисквити и крекери; воћни сосови; 

грицкалице са чоколадним преливом; чоколада; 

слаткиши; сирупи; карамел; мед; пралине; тофи 

карамеле; преливи од уља и/или масти  
 

(111) 75521 (181) 19.04.2028. 

(210) Ж- 2018-579 (220) 19.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) GIANFRANCO SOLDERA, Via dei Frassini 39, 

Milano, IT 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SOLDERA 

(511) Кл. 33:  вина.  
 

(111) 75522 (181) 19.04.2028. 

(210) Ж- 2018-580 (220) 19.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) GIANFRANCO SOLDERA, Via dei Frassini 39, 

Milano, IT 

(740) АОД МСА ИП- Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

CASE BASSE 

(511) Кл. 33:  вина.  
 

(111) 75523 (181) 19.04.2028. 

(210) Ж- 2018-582 (220) 19.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

 

(732) Asahi Europe Ltd.,, 1 Forge End, GU21 6DB 

Woking, Surrey, UK 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 05.13.08; 25.01.18; 26.01.14; 26.07.05; 

27.05.02; 27.05.13; 29.01.14  

(591) црвена, златна, црна и бела.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 75524 (181) 19.04.2028. 

(210) Ж- 2018-583 (220) 19.04.2018. 

 (151) 06.09.2018. 

(732) Indian Motorcycle International, LLC, 2100 

Highway 55, Medina, Minnesota 55340, US 

(740) Гордана Поповић адвокат, Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.04  

(511) Кл. 25:  одећа, наиме, јакне, кошуље, дуксерице 

и покривала за главу.  
 

(111) 75525 (181) 18.12.2027. 

(210) Ж- 2017-2003 (220) 18.12.2017. 

 (151) 07.09.2018. 

(732) ECCENTRIX doo Beograd-Novi Beograd, 

Булевар Михаила Пупина 117, Нови Београд, RS 

(740) Александар Ковачевић, адвокат, Булевар 

Михајла Пупина 16в, Београд 

(540) 
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(531) 26.02.08; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 29.01.04; 29.01.06 

(591) бела, плава, сива  

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

разонода; спортске и културне активности.  

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 75526 (181) 15.05.2028. 

(210) Ж- 2018-713 (220) 15.05.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Champion Products Europe Limited, Suite 8, 

Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, 

Blanchardstown, Dublin 15, IE 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 27.03.15; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.08  

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

коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење, 

укључујући, кофере, сандуке, спортске торбе, 

путничке торбе, школске торбе, вреће, ранчеве, 

торбице око струка, торбе за теретану, велике (тоте) 

торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, 

поводци и одећа за животиње.   
 

(111) 75527 (181) 03.04.2028. 

(210) Ж- 2018-497 (220) 03.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Metropol Palace d.o.o., Булевар краља 

Александра 69, Београд, RS 

(740) Ана Петковић Адвокатско ортачко друштво 

"Дражић, Беатовић и Стојић", Краља Милана 29, 

Београд 

(540) 

Twenty two restaurant 

(511) Кл. 43:  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге ресторана; услуге снек-барова; услуге барова.  
 

(111) 75528 (181) 03.04.2028. 

(210) Ж- 2018-496 (220) 03.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Metropol Palace d.o.o., Булевар краља 

Александра 69, Београд, RS 

(740) Ана Петковић Адвокатско ортачко друштво 

"Дражић, Беатовић и Стојић", Краља Милана 29, 

Београд 

(540) 

22 Restaurant 

(511) Кл. 43:  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге ресторана; услуге снек-барова; услуге барова.  
 

(111) 75529 (181) 03.04.2028. 

(210) Ж- 2018-495 (220) 03.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Metropol Palace d.o.o., Булевар краља 

Александра 69, Београд, RS 

(740) Ана Петковић Адвокатско ортачко друштво 

"Дражић, Беатовић и Стојић", Краља Милана 29, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.24 

(511) Кл. 43:  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге ресторана; услуге снек-барова; услуге барова.  
 

(111) 75530 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-486 (220) 30.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Мрежа за истраживање криминала и 

корупције КРИК, Мекензијева 46, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 27.05.03; 29.01.13  

(511) Кл. 35:  рекламирање, прикупљање информација у 

компјутерске базе података, системација информација у 

компјутерским базама података.   

Кл. 38:  услуге новинских агенција, стриминг 

(проток) података.  

Кл. 41:  издавање текстова (осим рекламних 

текстова), образовне услуге, услуге пружања обуке, 

припрема и вођење семинара, организовање и вођење 

радионица (обука), он-лајн издавање електронских 

књига и часописа, услуге репортерског извештавања, 

писање текстова, обука (тренирање).   
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(111) 75531 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-482 (220) 30.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.09; 28.05.00  

(511) Кл. 16:  штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари. 

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови. 

Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање: дигитално аудио емитовање; емитовање и 

пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма кабловске 

телевизије; емитовање филмова путем интернета; 

радијско емитовање путем интернета; сателитско 

телевизијско емитовање; емитовање мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање телевизијских 

програма путем интернета; кабловско емитовање радио 

и телевизијских програма; услуге телевизијског 

емитовања за мобилне телефоне; емитовање аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање радио и телевизијских програма 

путем сателита; емитовање телевизијских програма који 

се плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем интернета; 

емитовање видео записа путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; емитовање и пренос 

телевизијских програма који се плаћају по гледању; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

кабловских или бежичних мрежа; емитовање програма 

путем глобалне рачунарске мреже; комуникација путем 

виртуелне приватне мреже [VPN]; омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету: 

сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике, 

сигнала и података; услуге преноса телевизије путем 

интернета [IPTV].   

Кл. 39:  организација и резервација путних 

аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде.   

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

музике; продукција плоча; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

продукција и дистрибуција кинематографских 

филмова; продукција и дистрибуција радијских 

програма; продукција и дистрибуција телевизијских 

програма; продукција и објављивање музике; услуге 

продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програм; услуге продукције забавних дога 

аја уживо; услуге продукције музичких видео 

спотова; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција 

музичких, филмских и видео снимака; организовање, 

продукција и представљање дога аја за образовне, 

културне или забавне потребе; забавне и спортске 

активности; организовање спортских дога аја и 

такмичења; издавање годишњака; издавање књига; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа.  

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције [правне услуге]; лиценцирање права у 

области видео продукције [правне услуге]; 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције [правне услуге]; менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.   
 

(111) 75532 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-481 (220) 30.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.09; 28.05.00  

(511) Кл. 16:  штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари. 

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови.  
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Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање: дигитално аудио емитовање; емитовање 

и пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање филмова путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

сателита; емитовање телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање радио и телевизијских програма 

путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже 

[VPN]; омогућавање приступа платформама и 

порталима на интернету: сателитски, кабловски и 

мрежни пренос звука, слике, сигнала и података; 

услуге преноса телевизије путем интернета [IPTV].   

Кл. 39:  организација и резервација путних 

аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде. 

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

музике; продукција плоча; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

продукција и дистрибуција кинематографских 

филмова; продукција и дистрибуција радијских 

програма; продукција и дистрибуција телевизијских 

програма; продукција и објављивање музике; услуге 

продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програм; услуге продукције забавних дога 

аја уживо; услуге продукције музичких видео 

спотова; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција 

музичких, филмских и видео снимака; организовање, 

продукција и представљање дога аја за образовне, 

културне или забавне потребе; забавне и спортске 

активности; организовање спортских дога аја и 

такмичења; издавање годишњака; издавање књига; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа.  

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције [правне услуге]; лиценцирање права у 

области видео продукције [правне услуге]; 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције [правне услуге]; менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.   
 

(111) 75533 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-480 (220) 30.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.09; 28.05.00  

(511) Кл. 16:  штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари.  

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови.  

Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање: дигитално аудио емитовање; емитовање 

и пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање филмова путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

сателита; емитовање телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање радио и телевизијских програма 

путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже 

[VPN]; омогућавање приступа платформама и 
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порталима на интернету: сателитски, кабловски и 

мрежни пренос звука, слике, сигнала и података; 

услуге преноса телевизије путем интернета [IPTV].   

Кл. 39:  организација и резервација путних 

аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде.   

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

музике; продукција плоча; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

продукција и дистрибуција кинематографских 

филмова; продукција и дистрибуција радијских 

програма; продукција и дистрибуција телевизијских 

програма; продукција и објављивање музике; услуге 

продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програм; услуге продукције забавних дога 

аја уживо; услуге продукције музичких видео 

спотова; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција 

музичких, филмских и видео снимака; организовање, 

продукција и представљање дога аја за образовне, 

културне или забавне потребе; забавне и спортске 

активности; организовање спортских дога аја и 

такмичења; издавање годишњака; издавање књига; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа.  

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције [правне услуге]; лиценцирање права у 

области видео продукције [правне услуге]; 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције [правне услуге]; менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.   
 

(111) 75534 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-319 (220) 28.02.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD, Маршала 

Толбухина 42, 11000 Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000 Београд 

(540) 

ONACERON 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 75535 (181) 28.02.2028. 

(210) Ж- 2018-316 (220) 28.02.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Милош Стакић, Станоја Главаша 16/30,  

11000 Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000 Београд 

(540) 

SALAPON 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 75536 (181) 16.08.2027. 

(210) Ж- 2017-1260 (220) 16.08.2017. 

 (151) 10.09.2018. 

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

Београд, RS 

(740) Дамјан Павлов, Владе Зечевића 4, 15300 

Лозница 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.02  

(591) europa skala-C-0%; M-45%; Y-100%; K-55%; 

pantone 1395C.  

(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) 75537 (181) 25.04.2028. 

(210) Ж- 2018-615 (220) 25.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way, 

Corona, California 92879, US 

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

11000 Београд 

(540) 

RULE YOUR KINGDOM! 

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића, укључујући 

газиране напитке и енергетске напитке; сирупи, 

концентрати, прашкови и препарати за прављење 

пића, укључујући газиране напитке и енергетске 

напитке; пиво.   
 

(111) 75538 (181) 10.11.2027. 

(210) Ж- 2017-1758 (220) 10.11.2017. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) GRAND PROM D.O.O., Сурчинска 6а, 11000 

Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 26.01.16; 29.01.06; 29.01.07 

(591) светло и тамно браон, бела.  

(511) Кл. 30:  кафа.  

Кл. 35:  рекламирање.  
 

(111) 75539 (181) 03.04.2028. 

(210) Ж- 2018-498 (220) 03.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) YANG HUA DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

89 локал 124, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.04; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.13; 26.01.18; 

26.11.12; 26.11.13; 27.05.02; 27.05.13  

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

(111) 75540 (181) 13.04.2028. 

(210) Ж- 2018-540 (220) 13.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Срђан Маричић and Дејан Јосић, 

Радишићева 68, 25000 Сомбор, RS i Вардарска 1б, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.04.10; 26.04.18; 26.11.07; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.13  

(591) црна, бела, плава.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном или индустријском 

управљању; пословно управљање за сценске 

уметнике; организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пословно управљање и организационо 

саветовање; помоћ у пословном управљању; 

рекламирање; рекламирање преко плаката; саветодавне 

услуге у пословном управљању; професионалне 

пословне консултације; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе.  

Кл. 41:  услуге разоноде; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; услуге биоскопа; 

организовање и спровођење концерата; припрема и 

вођење радионица (обука).  

Кл. 43:  изнајмљивање привременог смештаја; 

пансионске услуге; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге барова; резервисање 

привременог смештаја; изнајмљивање шатора; 

услуге пријема за привремени смештај; 

(организовање долазака и одлазака).   
 

(111) 75541 (181) 07.05.2028. 

(210) Ж- 2018-664 (220) 07.05.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Biocon Limited, 20th KM, Hosur Road, 

Electronic City, Bangalore - 560100, IN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

INSULite 

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

Кл. 10:  медицински и терапеутски апарати и 

инструменти.  
 

(111) 75542 (181) 08.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1279 (220) 08.08.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Globachem NV, Brustem Industriepark-

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden , BE 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

TEFLIX 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 75543 (181) 08.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1280 (220) 08.08.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Globachem NV, Brustem Industriepark-

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden , BE 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат и регистровани 

патентни заступник, Андре Николића 3, 11040 Београд 

(540) 

ACORIX 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
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(111) 75544 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-444 (220) 23.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д.Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.07.01; 08.01.09; 08.01.22; 11.03.04; 

19.03.05; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, крем, браон.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, посластице, 

наиме кекс.  
 

(111) 75545 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-442 (220) 23.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.04.07; 08.01.09; 08.01.22; 19.03.03; 

25.03.01; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, крем, браон.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, посластице, 

наиме кекс.  
 

(111) 75546 (181) 23.03.2028. 

(210) Ж- 2018-443 (220) 23.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д.Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.04.07; 08.01.09; 08.01.22; 19.03.05; 

25.03.01; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, крем, браон.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, посластице, 

наиме кекс.  
 

(111) 75547 (181) 02.04.2028. 

(210) Ж- 2018-493 (220) 02.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) ПИК-Бечеј АД Бечеј, Новосадска улица 2, 

Бечеј, RS 

(540) 

 

(531) 20.05.21; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) Кл. 29:  ајвар [конзервисана паприка]; 

бобичасто воће, конзервирано; воће конзервирано 

или у теглама; грашак, конзервирани; грашак, 

обрађен; замрзнуто-сушено поврће; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; смрзнуто 

поврће; смрзнуто воће.  

Кл. 31:  грашак, свеж; краставци, свежи, боранија, 

свежа; паприка, свежа; цвекла, свежа; мрква, свежа; 

кукуруз шећерац, свеж; кромпир, свеж, лук, свеж; 

паштрнак, свеж; броколи свеж, карфиол, свеж.   
 

(111) 75548 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-218 (220) 14.02.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Medisana Trade d.o.o., Јеврејска 13, 11000 

Београд, RS 

(740) Бранка Марковић, Радослава Грујића 8,  

11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.09.19; 05.03.05; 06.01.02; 19.03.24; 

26.01.14; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.15  

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

црна, светло роза.  

(511) Кл. 3:  козметичка уља за кожу; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; 

креме, уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за 

козметичке потребе; топикални лосиони, креме и 

уља за кожу и тело за козметичку употребу; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме и лосиони; креме за 

кожу за козметичке потребе; креме за лице и тело за 

козметичке потребе; козметичке креме и лосиони за 

негу лица и тела; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке; козметичке креме, млека, лосиони, 

гелови и пудери за лице, руке и тело; балзами, осим 

за медицинске сврхе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; емулзије, гелови и 

лосиони за негу коже; козметички гелови; гелови за 

козметичку употребу; хидратантне креме, лосиони и 

гелови; хидратантни гелови [козметички]; гелови за 

купање и туширање, нису за медицинске потребе; 

гелови за масажу, који нису за медицинску употребу; 

козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; 

млеко за тело; млеко за хидратацију; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

тоници за кожу; лосиони за тело; козметички 

производи у облику лосиона; лосиони за купање за 

козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за хидратацију 

коже [козметички]; уља и лосиони за масажу; 

лосиони за лице и негу тела за козметичке потребе; 

парфимеријски производи, етарска уља, козметички 

производи, лосиони за косу; сва наведена роба 

произведена је од биљака које су са Алпских 

планина и садржи екстрат од листа винове лозе и 

дивљег кестена.   

Кл. 5:  медицинска уља; биљне креме за медицинске 

потребе; медицинске креме за кожу; гелови, креме и 

раствори за дерматолошку употребу; медицински 

лосиони и креме за тело, кожу, лице и руке; 

вишенаменски медицински балзами против болова; 

локални гелови за медицинску и терапеутску 

употребу; медицински тоници; медицински лосиони; 

лосиони за фармацеутске намене; медицински 

лосиони за кожу; медицински лосиони за тело; 

фармацеутски лосиони за кожу; сва наведена роба 

произведена је од биљака које су са Алпских 

планина и садржи екстрат од листа винове лозе и 

дивљег кестена  

Кл. 35:  услуге посредовања у трговини; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге малопродаје и велепродаје за козметику, 

тоалетне потрепштине, пасте за зубе, сапун е и 

детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику; дистрибуција производа у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката и узорака; 

дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

дистрибуција проспеката и узорака за реклaмне 

потребе  
 

(111) 75549 (181) 14.02.2028. 

(210) Ж- 2018-219 (220) 14.02.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Medisana Trade d.o.o., Јеврејска 13, 11000 

Београд, RS 

(740) Бранка Марковић, Радослава Грујића 8,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 06.01.02; 19.03.24; 26.01.14; 26.11.08; 

27.05.01; 29.01.15  

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

(511) Кл. 3:  козметичка уља за кожу; крем е, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; 

креме, уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за 

козметичке потребе; топикални лосиони, креме и 

уља за кожу и тело за козметичку употребу; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме и лосиони; креме за 

кожу за козметичке потребе; креме за лице и тело за 

козметичке потребе; козметичке креме и лосиони за 

негу лица и тела; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке; козметичке креме, млека, лосиони, 

гелови и пудери за лице, руке и тело; балзами, осим 

за медицинске сврхе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; емулзије, гелови и 

лосиони за негу коже; козметички гелови; гелови за 

козметичку употребу; хидратантне креме, лосиони и 

гелови; хидратантни гелови [козметички]; гелови за 

купање и туширање, нису за медицинске потребе; 

гелови за масажу, који нису за медицинску употребу; 
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козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; млеко за 

тело; млеко за хидратацију; козметички производи у 

облику млека, лосиона и емулзија; тоници за кожу; 

лосиони за тело; козметички производи у облику 

лосиона; лосиони за купање за козметичке потребе; 

лосиони за лице и тело; лосиони за козметичку употребу; 

лосиони за хидратацију коже [козметички]; уља и 

лосиони за масажу; лосиони за лице и негу тела за 

козметичке потребе; парфимеријски производи, етарска 

уља, козметички производи, лосиони за косу; сва 

наведена роба произведена је од биљака које су са 

Алпских планина.  

Кл. 5:  медицинска уља; биљне креме за медицинске 

потребе; медицинске креме за кожу; гелови, креме и 

раствори за дерматолошку употребу; медицински 

лосиони и креме за тело, кожу, лице и руке; 

вишенаменски медицински балзами против болова; 

локални гелови за медицинску и терапеутску 

употребу; медицински тоници; медицински лосиони; 

лосиони за фармацеутске намене; медицински 

лосиони за кожу; медицински лосиони за тело; 

фармацеутски лосиони за кожу; сва наведена роба 

произведена је од биљака које су са Алпских 

планина.   

Кл. 35:  услуге посредовања у трговини; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге малопродаје и велепродаје за козметику, 

тоалетне потрепштине, пасте за зубе, сапуне и 

детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику; дистрибуција производа у рекламне сврхе; 

дистрибуција проспеката и узорака; дистрибуција и 

дељење рекламног материјала; дистрибуција узорака за 

рекламне потребе; дистрибуција проспеката и узорака 

за реклмне потребе.   
 

(111) 75550 (181) 23.04.2028. 

(210) Ж- 2018-597 (220) 23.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Екселенција ММ , Миле Митровић ПР 

Студио за негу тела, Светогорска 27, Стари град, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.07.23; 02.07.25; 26.04.14; 26.04.18; 27.05.11; 

27.05.24; 29.01.14  

(591) бела, црна, наранџаста, зелена.  

(511) Кл. 35:  изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; ангажовање спољних фирми за 

административно упрвљање компанијама; дизајнирање 

рекламног материјала; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; маркетинг; 

непосредно оглашавање путем поште; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање на отвореном; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click оглашавање]; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

организовање изложби за привредне или рекламне потребе; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; 

писање рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; производња 

рекламних филмова; рекламирање на радију; рекламирање 

на рачунарској мрежи; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем 

наруџбеница; тражење спонзорства; уређивање излога; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала.   

Кл. 44:  масажа; информације у вези са масажом; 

пружање информација о масажи; киропрактика, 

физиотерапија, акупунктура, остеопатија, спортска 

медицина, масажа и парамедицинске услуге; здравствене 

спа услуге за здравље и добробит тела и духа, које 

укључују масажу, третмане за негу лица и тела и 

козметичке услуге неге тела; услуге здравствене и 

козметичке неге које се пружају у саунама, салонима 

лепоте, санаторијумима, фризерским салонима и 

салонима за масажу пружање услуга сауне, салона 

лепоте, фризерских салона и масажа.   
 

(111) 75551 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-489 (220) 30.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

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

(740) Александар Ковачевић, Булевар Михајла 

Пупина 16в, Београд 

(540) 
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(531) 02.07.09; 04.05.03; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.08; 

27.05.10; 29.01.04  

(591) бела, сива, плава.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни 

препарати за употребу у медицини; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини, храна 

за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.  

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге медицинских 

клиника; болничке услуге, здравствена нега; 

медицинска помоћ, услуге кућне неге; услуге банке 

крви; фармацеутски савети; пластична хирургија; 

услуге психолога; услуге вештачке оплодње; услуге 

вештачке оплодње ин витро; услуге телемедицине; 

фармацеутске услуге припремања лекова према 

рецепту; терапеутске услуге; изнајмљивање 

медицинске опреме; услуге здравствених центара; 

услуге алтернативне медицине; услуге саветовања о 

здрављу; услуге центара за опоравак.  
 

(111) 75552 (181) 13.01.2027. 

(210) Ж- 2017-39 (220) 13.01.2017. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) "УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА" д.о.о., Крћевачки 

пут б.б., 34300 Аранђеловац, RS 

(740) Слободан Димитријевић, Адмирала Гепрата 7, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 23.01.25; 26.02.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 19:  земља за цигле, грнчарска глина, опека, 

цигле, блокови, плоче неметалне за грађевинарство, 

стубови неметални за грађевинарство, носачи 

неметални за грађевинарство, оплате неметалне за 

грађевинарство, димњаци неметални, цеви димњака 

неметалне, црепови неметални, зидне плочице и 

подне плочице неметалне; фасадне опеке, гитер 

блокови, преградни блокови, термо блокови, ферт 

каналице, ферт испуне, надвратници, све неметално, 

млевена земља или опека-тенисит.   

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови. Рачуноводствено-

књиговодствени и послови контроле, саветодавни 

послови у вези са порезом; послови рекламе и 

пропаганде; анализе цена, пословне процене, помоћ у 

пословном управљању, професионалне пословне 

консултације, истраживања, испитивања, формирање 

компјутерских база података, презентације роба,. 

економске прогнозе, пословне експертизе, 

организовање сајмова и изложби у комерцијалне или 

рекламне сврхе, испитивање тржишта, тржишне  

студије. комерцијални послови нa остваривању 

функције промета земље за цигле, грнчарске глине, 

опека, цигала, блокова, плоча неметалних за 

грађевинарство, стубова неметалних за грађевинарство, 

носача неметалних за грађевинарство, оплате 

неметалне за грађевинарство, димњака неметалних, 

цеви димњака неметалних, црепова неметалних, зидних 

плочица и подних плочица неметалних; фасадне опеке, 

гитер блокова, преградних блокова, термо блокова, 

ферт каналица, ферт испуна, надвратника, млевене 

земља или опеке-тенисита; услуге продаје и промета на 

велико и мало, извоза земље за цигле, грнчарске глине, 

опека, цигала, блокова, плоча неметалних за 

грађевинарство, стубова неметалних за-грађевинарство, 

носача неметалних за грађевинарство, оплате 

неметалне за грађевинарство, димњака неметалних, 

цеви димњака неметалних, црепова неметалних, зидних 

плочица и подних плочица неметалних; фасадне опеке, 

гитер блокова, преградних блокова, термо блокова, 

ферт каналица, ферт испуна, надвратника, млевене 

земља или опеке-тенисита; услуге каталошке продаје 

робе; услуге продаје путем интернета; директно 

оглашавање; саветодавне пословне услуге и услуге -

пословног менаџмента; услуге излагања робе]- 

рекламне услуге; маркетиншке и промотивне услуге, 

анализа и истраживање тржишта; услуге агенције за 

увоз и извоз; услуге пружања информација, 

саветодавне услуге и услуге консалтинга у вези са 

претходно наведеним услугама.   

Кл. 37:  грађевинско конструисање, поправљање, 

услуге инсталирања земље за цигле, грнчарске глине, 

опека, цигала, блокова, плоча неметалних за 

грађевинарство, стубова неметалних за грађевинарство, 

носача неметалних за грађевинарство, оплате 

неметалне за грађевинарство, димњака неметалних, 

цеви димњака неметалних, црепова неметалних, зидних 

плочица и подних плочица неметалних, фасадне опеке, 

гитер блокова, преградних блокова, термо блокова, 

ферт каналица, ферт испуна, надвратника, млевене 

земља или опеке-тенисита.  
 

(111) 75553 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-485 (220) 30.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Мрежа за истраживање криминала и 

корупције КРИК, Мекензијева 46, Београд, RS 

(540) 
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(531) 27.05.17  

(511) Кл. 35:  рекламирање, прикупљање информација у 

компјутерске базе података, системација информација у 

компјутерским базама података;   

Кл. 38:  услуге новинских агенција, стриминг 

(проток) података.  

Кл. 41:  издавање текстова (осим рекламних 

текстова), образовне услуге, услуге пружања обуке, 

припрема и вођење семинара, организовање и вођење 

радионица (обука), он-лајн издавање електронских 

књига и часописа, услуге репортерског извештавања, 

писање текстова, обука (тренирање).   
 

(111) 75554 (181) 30.03.2028. 

(210) Ж- 2018-470 (220) 30.03.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Rubik's Brand Limited, 7 Lambton Place, 

London W112SH, UK 

(740) Александра Видић, Церска 84, 11000 Београд 

(540) 

RUBIK'S 

(511) Кл. 28:  играчке, игре, предмети за игру и 

слагалице, тродимензионалне слагалице; 

електронске игре; ручне електронске игре.  
 

(111) 75555 (181) 12.04.2028. 

(210) Ж- 2018-532 (220) 12.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Biofarm Sp. z.o.o. (Ltd)., Walbrzyska 13, 60-198 

Poznań, PL 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000 Београд 

(540) 

ВИЦЕБРОЛ 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;  

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 75556 (181) 12.04.2028. 

(210) Ж- 2018-533 (220) 12.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Biofarm Sp. z.o.o. (Ltd)., Walbrzyska 13, 60-198 Poznań, PL 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000 Београд 

(540) 

VICEBROL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 75557 (181) 20.04.2028. 

(210) Ж- 2018-593 (220) 20.04.2018. 

 (151) 10.09.2018. 

(732) Guangdong Puss Investment Co., Ltd., X1301-

C1486, No. 106, Fengze East Road, Nansha District, 

Guangzhou, CN 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 27.01.02; 27.05.01  

(511) Кл. 35:  малопродајне или великопродајне 

услуге у вези фармацеутских, ветеринарских и 

санитарних препарата и медицинских средстава; 

оглашавање; презентација производа путем 

средстава комуникације у сврху продаје на мало; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

изнајмљивање аутомата за продају; тражење 

спонзорства; изнајмљивање продајних штандова; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге агенција за 

запошљавање; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; маркетинг; 

рачуноводство; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; пружање 

пословних информација путем Интернет странице; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; услуге пресељења пословног седишта  
 

(111) 75558 (181) 20.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1349 (220) 20.08.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14,, Umraniye 34768, Istanbul, TR 
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(740) Јасна Николић, Чингријина 12, Београд 

(540) 

Podax 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу; 

фармацеутски препарати; лекови за људску 

употребу; капсуле за фармацеутску употребу.  
 

(111) 75559 (181) 23.04.2028. 

(210) Ж- 2018-598 (220) 23.04.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Михаило Суботић, Стојана Новаковића 2, 

Београд, RS 

(740) Предраг Милошевић, Војводе Миленка 42/7, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.10; 26.04.18; 27.01.03; 27.01.16; 27.05.17  

(511) Кл. 41:  услуге ноћних клубова (забава), услуге 

дискотека.  

Кл. 43:  услуге ресторана, услуге барова, услуге 

кафеа, кетеринг хране и пића, услуге кафетерија, 

услуге снек-барова.  
 

(111) 75560 (181) 23.04.2028. 

(210) Ж- 2018-599 (220) 23.04.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Михаило Суботић, Стојана Новаковића 2, 

Београд, RS 

(740) Предраг Милошевић, Војводе Миленка 42/7, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.03; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена, жута.  

(511) Кл. 41:  услуге ноћних клубова (забава), услуге 

дискотека.  

Кл. 43:  услуге ресторана, услуге барова, услуге 

кафеа, кетеринг хране и пића, услуге кафетерија, 

услуге снек-барова.  
 

(111) 75561 (181) 26.04.2028. 

(210) Ж- 2018-649 (220) 26.04.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Fondacija "Prosperitati" Prosperitati 

Alapitvány Subotica, Птујска 1, Суботица, RS 

(740) Роберт Сабадош, Милоша Обилића 25/9, 

Суботица 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 25.05.02; 26.01.05; 26.01.21; 27.05.02; 29.01.15 

(591) златна, црвена, плава, бела, црвени прелаз, 

зелени прелаз, браон.  

(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, пецива и кондиторски производи; сладоледи;  

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

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

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пиће за животиње; слад.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 75562 (181) 30.06.2027. 

(210) Ж- 2017-1019 (220) 30.06.2017. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Јелена Јовановић, Стјепана Љубише 6/3, 

Звездара, Београд, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.11  

(511) Кл. 44:  услуге неге лепоте; услуге салона 

лепоте.   
 

(111) 75563 (181) 13.04.2028. 

(210) Ж- 2018-538 (220) 13.04.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Срђан Милинковић, Топличин венац 21, 

11000 Боеград, RS 

(740) Миодраг Марковић, Његошева 72,  

11000 Београд 

(540) 

GTR 

(511) Кл. 11:  топлотне пумбе (пумпе за грејање).  
 

(111) 75564 (181) 12.01.2028. 

(210) Ж- 2018-34 (220) 12.01.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Радисав Родић, Пут за равни гај 13, Београд-

Рипањ, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 28.05.00  

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

фотографије; уметнички материјали.  

Кл. 35:  укључује већином услуге које пружају лица 

или организације углавном ради: 1-помоћи у раду 

или управљању предузећима (2) помоћи у 

управљању пословном или комерцијалном 

делатношћу у индустријским или комерцијалним 

привредним друштвима,  као и услуге које пружају 

предузећа која се баве оглашавањем 

(рекламирањем), тако што, за рачун других лица, 

комуницирају са јавношћу (реклама) путем преноса 

било каквих информација о свим врстама производа 

производима и услугама, ова класа укључује 

посебно; сакупљање у корист других, читавог низа 

роба (укључујући и њихов транспорт) омогућавајући 

клијентима да згодно разгледају и купују ову робу; 

такве услуге могу се пружати у продавницама на 

мало, распродајама, поруџбинама поштом преко 

каталога или путем електронских медија, на пример 

преко wеб сите-а или телевизијских програма за 

куповину; услуге које се састоје од регистрације, 

транскрипције, композиције, компилације или 

систематизације писаних саопштења и регистрација 

и такође компилације математичких или статистичких 

података; услуге рекламних агенција и услуге као што је 

дељење проспеката директно или поштом или 

дистрибуција узорака, ова класа може да се односи на 

рекламирање у вези са другим услугама, као што су оне 

у вези са банкарским зајмовима или рекламирање путем 

радија; ова класа не укључује посебно услуге као што су 

процене и извештаји инжењера који се не односе 

директно на рад или управљање пословима у 

трговинским или индустријским привредним друштвима 

(у разним класама).   

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  
 

(111) 75565 (181) 03.05.2028. 

(210) Ж- 2018-653 (220) 03.05.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) DC Comics, 2900 West Alameda Avenue, 

Burbank, California 91505, US 

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

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01  

(511) Кл. 9:  филмови у којима је тематика комедија, 

драма, акција, авантура и/или анимација и филмови 

за емитовање на телевизији у којима је тематика 

комедија, драма, акција, авантура и/или анимација; 

аудио видео дискови, и дигитални вишенаменски 

дискови (ДВД) који садрже музику, комедију, драму, 

акцију, авантуру и/или анимацију; аудио видео 

дискови, и дигитални вишенаменски дискови (ДВД) 

у којима је тематика музика, комедија, драма, акција, 

авантура, и/или анимација; стерео слушалице; 

батерије; бежични телефони; ЦД плејери; аудио и 

видео плејери који се могу преузимати за медијски 

садржај са мултимедијалним и интерактивним 

функцијама, софтвер за претраживање видео записа 

и анотација, софтвер за заштиту садржаја, софтвер за 

управљање базом података, софтвер за 

синхронизацију базе података; рачунарски програми 

за приступање, прегледање и претраживање он-лајн 

база података, софтвер који омогућава корисницима 

репродукцију и програмирање аудио, видео, 

текстуалног и мултимедијалног садржаја који се 
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односи на забаву; компјутерски апликациони 

софтвер за стримовање и чување аудио-визуелног 

медијског садржаја; софтвер за рачунарску игру за 

употребу на мобилним и целуларним телефонима; 

програми за видео и рачунарске игре; кертриџи за 

видео игрице; софтвер за рачунарске и видео игре; 

рачунарски софтвер за играње игрица на машинама 

укључујући и слот машине; рачунарски софтвер или 

фирмвер за игре на срећу на било којој 

компјутеризованој платформи, укључујући наменске 

конзоле за играње, видео слот машине, аутоматске 

слот машине и видео терминале за лутрију; ЦД-

РОМ-ови и дигитални вишенаменски дискови за 

рачунарске игрице и рачунарски програми, наиме, 

софтвер који повезује дигитализоване видео и аудио 

медије на глобалну рачунарску мрежу информација; 

софтвер за стримовање аудиовизуелних и 

мултимедијалних садржаја преко интернета и 

глобалних комуникационих мрежа; софтвер за 

стримовање аудиовизуелног и мултимедијалног 

садржаја на мобилне дигиталне електронске уређаје; 

рачунарски софтвер за испоруку бежичних садржаја; 

рачунарски софтвер за куповину, приступање, и 

гледање стрипова, графичких романа, филмова, ТВ 

емисија, видео записа и мултимедијалног садржаја; 

мобилне апликације за приступање и стримовање 

аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја путем 

интернета и глобалних комуникационих мрежа; 

софтвер за видео игре; софтвер за рачунарске игре; 

компјутерске игре које се могу преузимати; 

програми за интерактивне видео игре; кертриџи и 

дискови за рачунарске игре; софтвер за преузимање 

рачунарске игре за употребу на мобилним 

телефонима, таблетима и персоналним рачунарима; 

програми за електронске игре; софтвер за 

електронске игре за мобилне телефоне, таблете, 

персоналне рачунаре и ручне електронске уређаје; 

софтвер и хардвер за игре виртуалне реалности; 

филмске и телевизијске емисије које се-могу 

преузимати и које садрже фикцијске и нефикцијске 

приче о разним темама које се пружају путем услуге 

видео-на-захтев; магнетски кодиране магнетне 

картице, наиме, телефонске картице, кредитне 

картице, готовинске картице, дебитне картице, 

поклон картице и магнетске кључ картице; подлоге 

за миша; празни УСБ флеш драјвери; додатна опрема 

за мобилне телефоне, лаптопове, таблете, дигиталне 

камере, дигиталне музичке плејере, паметне сатове, 

личне дигиталне асистенте и електронске читаче 

књига, наиме, заштитни рукави, поклопци, кућишта, 

маске за предњи део уређаја, коже, траке и заштитни 

покривачи екрана; слушалице; бубице за уши; воки-

токи; телефони; мобилни телефони; слушалице за 

мобилне телефоне; адаптери за мобилне телефоне; 

наочаре; прибор за наочаре, наиме, траке, корде за 

врат, и траке за главу које спречавају наочаре да 

спадну са оног који их носи; наочаре; наочаре за 

сунце; кутије за наочаре и за наочаре за сунце; 

двогледи; декоративни магнети; градирани лењири; 

стакла за увећавање; микрофони; спортске кациге; 

бициклистичке кациге; флотациони прслуци; 

публикације које се могу преузимати у виду књига 

које садрже ликове из анимираних филмова, 

акционих авантура, комедија и/или драма, стрипова, 

графичких романа, књига за децу, стратешких водич 

а, часописа који садрже ликове из анимираних 

филмова, акционих авантура, комедија и/или 

драмских филмова, бојанки, дечијих интерактивних 

књига и часописа из области забаве.   

Кл. 16:  штампане ствари и производи од папира, 

наиме књиге које садрже ликове из анимираних 

филмова, акционих авантура, комедија и драмских 

филмова, стрипови, графички романи, књиге за децу, 

стратешки водичи, часописи који садрже ликове из 

анимираних филмова, акционих авантура, комедија и 

драмских филмова, бојанке, дечије вежбанке; 

канцеларијски материјал, папир за писање, коверте, 

свеске, дневници, бележнице, честитке, 

колекционарске карте; литографије; хемијске оловке, 

оловке, пернице за њих, гумице, крејони, 

ф1омастери, оловке за бојење, прибор за сликање, 

креде и табле; налепнице и књиге са налепницама; 

налепнице које се лепе уз помоћ топлоте; постери; 

самолепљиве пластичне фолије са одлепљивим 

папиром за монтирање слика у декоративне сврхе; 

монтиране и немонтиране фотографије; покривала за 

књиге, маркери за књиге, календари, украсни папир 

за паковање; декорације од папира за забаве, наиме, 

папирне салвете, папирни подметачи, креп папир, 

позивнице, папирни столњаци, папирни украси за 

торте; штампане апликације за вез или тканине; 

штампане апликације за' костиме, пиџаме, дуксерице 

и мајице.  

Кл. 18:  атлетске торбе, ранчеви за бебе, ранчеви, 

торбе за плажу, торбе за књиге, торбе за пелене, 

велике торбе, торбе са каишем преко груди, актовке, 

торбе за теретану, велике ручне ташне, мале торбице 

за новац, торбице за ношење око струка, руксаци, 

спортске торбе за ношење око струка, торбе за 

куповину, торбе за куповину за вишекратну 

употребу; кишобрани; новчаници; модни аксесоари 

од коже, наиме, новчаници, ручне торбице и 

каишеви.   

Кл. 21:  производи од стакла, керамике и грнчарије, 

наиме, чиније, тањири, шољице за кафу и шољице; 

стакларија за напитке, наиме, шоље, крчази и чаше за 

пиће; сетови са посудом за шећер и посудом за павлаку 

за кафу; шоље за бебе; посуде за колаче; фигурице од 

керамике, стакла и порцелана; четкице за зубе; не-

електричне посуде за кување кафе које нису од 

племенитих метала; кутије за ручак; гамеле за пренос 

хране; корпе за отпадни папир; посуде за лед; пластичне 
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кофице; полице за туш кабине; модле за колаче; прибор 

за послуживање, наиме, лопатице за пите, постоља за 

торте, спатуле, стругачи за употребу у домаћинству, и 

лопатице за колаче; чутуре; пластични подметачи; 

термоизолационе кутије за храну или пиће; ножеви за 

колаче; вадичепи; празне ф1аше за воду; декантери; боце 

и чутуре за пиће; рукавице за баштованство; гумене 

рукавице за домаћинство; и посуђе за ручавање, наиме, 

папирни тањири и папирне шољице; подметачи, не од 

папира или тканине; крпе за посуђе.   

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

кошуље, мајице, дуксерице, тренерке за трчање, 

панталоне, гаће, шорцеви, мајице без рукава, одећа 

за кишу, дечије портикле од тканине, сукње, блузе, 

хаљине, оде1ца за бебе, трегери, џемпери, јакне, 

капути, кишни мантили, одела за снег, кравате, кућне 

хаљине, шешири, капе, штитници за сунце, рукавице, 

каишеви, мараме, одећа за спавање, пиџаме, женско 

рубље, доњи веш, чизме, ципеле, патике, сандале, 

чарапе, кратке чизмице, чарапе-папуче, одећа за 

купање и костими и маске за маскенбал и Ноћ 

вештица који се продају у вези са истим.  

Кл. 35:  услуге он-лајн малопродаје са забавним и 

едукативним садржајем, наиме, претплате на 

филмове и телевизијске емисије; услуге малопродаје, 

услуге он-лајн малопродаје, потрошачких производа 

и артикал а за поклоне, сувенира, колекционарских 

артикала, рачунарских игрица, рачунарске опреме, 

ДВД-ева, књига, стрипова, графичких романа, 

унапред снимљених аудио књига, електронских 

књига, наочара за сунце, магнета, накита привезака 

за кључеве, ручних сатова, ситних украса, 

штампаних ствари, публикација, картица, постера, 

уметничког прибора, канцеларијског материјала, 

налепница, канцеларијског и школског прибора, 

торби, новчаника, ранчева, одеће за кућне љубимце, 

прибора и посуда са кухињу и употребу у 

домаћинству, постељина за домаћинство, стоног 

посуђа за домаћинство, производа за кућу, одеће, 

модних аксесоара, шешира, обуће, костима, 

аксесоара за костиме, украса за јелку, игри, спортске 

робе, играчака, фигурица, храна, слаткиша и пића; 

пружање информација, вести и коментара у вези са 

бизнисом забаве; услуге рекламирања и промоције; 

услуге дигиталног оглашавања; прикупљање 

информација у рачунарске базе података; услуге 

маркетинга, оглашавања и промоције; истраживање 

тржишта и пружање информација у вези са 

тржиштем; услуге оглашавања, наиме, промоција 

робе и услуга трећих лица путем рачунарских и 

комуникационих мрежа; управљање он-лајн 

трговином трећих лица; услуге он-лајн малопродаје у 

односу на дигиталне медије, наиме, услуге онлајн 

малопродаје унапред снимљених дигиталних 

звучних и видео записа и снимака података који 

садрже музику, текст, видео записе, игрице, 

комедију, драму, акцију, авантуру или анимацију; 

промоција робе и услуга трећих лица путем 

интернета; управљање он-лајн рачунарским базама 

података трећих лица и омогућавање трећим лицима 

приступ он-лајн базама података, које се могу 

претраживати, у области забаве; он-лајн рекламне и 

маркетиншке услуге; пружање и изнајмљивање 

рекламног простора на интернету; пружање услуга 

он-лајн аукција; услуге упоређивања куповине, 

наиме пружање комерцијалних информација и савета 

за потрошаче и пружање услуга поређења цена; 

маркетиншке услуге.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникационе услуге; 

омогућавање интеракције у реалном времену са другим 

корисницима рачунара у вези са темама од општег 

интереса; омогућавање приступа он-лајн собама за 

"четовање" (разговор), електронским билтенима и 

форумима за пренос порука међу корисницима; 

стриминг аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја 

путем интернета; пренос и испорука аудиовизуелног и 

мултимедијалног садржаја путем интернета; услуге 

преноса видео записа на захтев; пренос аудио и видео 

записа на захтев; стриминг аудио и визуелног садржаја; 

емитовање аудио и визуелног садржаја; пренос и 

испорука аудио и визуелног садржаја; услуге 

емитовања путем интернета; услуге емитовања видео 

записа путем интернета; услуге емитовања аудио 

записа путем интернета; услуге емитовања видео 

записа путем интернета или других комуникационих 

мрежа, наиме, електронски пренос видео клипова; 

услуге емитовања и обезбеђивање телекомуникационог 

приступа видео и аудио садржају којем се приступа 

путем интернета преко "видео на захтев" услуге; 

омогућавање вишекорисничког приступа глобалној 

рачунарској информационој мрежи; обезбеђивање соба 

за "четовање" (разговор); услуге портала; услуге 

електронске поште; пружање корисницима приступ 

интернету; пружање он-лајн мрежног сервиса који 

корисницима омогућава креирање личних профила са 

информацијама о друштвеним мрежама; омогућавање 

приступа он-лајн рачунарским базама података и он-

лајн базама података, које се могу претраживати, из 

области забаве; омогућавање приступа рачунарској 

мрежи или веб-сајту са интерактивним дискусионим 

групама укључујући дискусионим групама које су 

посвећене књигама, стриповима, графичким романима, 

дечијим књигама, писцима и читању.  

Кл. 41:  издавачке услуге; услуге електронског 

издаваштва, наиме, објављивање текстова и 

графичких радова трећих лица онлајн који садрже 

чланке, новелизације, сценарије, стрипове, стратешке 

водиче, фотографије и визуелне материјале; 

публикације које се не могу преузимати у виду 

књига са ликовима из анимираних дела, акцијско 

авантуристичких дела, комедија и/или драма, 

стрипова, дечијих књига, стратешких водич а, 
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часописа са ликовима из анимираних дела, акцијско 

авантуристичких дела, комедија и/или драма, 

бојанки, вежбанки за децу и часописа из области 

забаве; услуге електронских игрица које се пружају 

путем глобалне рачунарске мреже; пружање онлајн 

рачунарских, електронских и видео игрица; 

омогућавање привременог коришћења 

интерактивних игрица које се не могу преузимати; 

пружање услуга казина и обезбеђење услова за 

играње игрица; услуге разоноде, наиме, омогућавање 

приступа казино игрицама; омогућавање приступа 

електронским казино игрицама; услуге разоноде у 

виду мултиплекс биоскопа и позоришта, филмских 

изложби, дистрибуције филмова; услуге разоноде, 

наиме, омогућавање приступа филмовима и 

телевизијским емисијама које се не могу преузимати 

преко "видео на захтев" услуге; омогућавање 

приступа филмовима и телевизијским емисијама које 

се не могу преузимати преко "видео на захтев" 

услуге; омогућавање приступа веб страници која 

садржи телевизијске емисије, филмове и 

мултимедијални забавни садржај који се не може 

преузимати, као и информације, рецензије и 

препоруке у вези са телевизијским емисијама, 

филмовима и мултимедијалним забавним садржајем; 

услуге разоноде у виду развоја, креирања, 

производње, дистрибуције и постпродукције 

филмова, телевизијских емисија, посебних догађаја и 

мултимедијалних забавних садржаја; услуге 

разоноде у виду позоришних, музичких и комичних 

наступа уживо; услуге забавног парка; презентација 

емисија и/или филмова уживо или унапред 

снимљених емисија и/или филмова; информације о 

разоноди и/или рекреацији; услуге забавног клуба; 

услуге фан клуба.   
 

(111) 75566 (181) 07.05.2028. 

(210) Ж- 2018-663 (220) 07.05.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Biocon Limited, 20th KM, Hosur Road, 

Electronic City, Bangalore - 560100, IN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Basalog One 

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

Кл. 10:  медицински и терапеутски апарати и 

инструменти.  
 

(111) 75567 (181) 10.01.2028. 

(210) Ж- 2018-24 (220) 10.01.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Живановић Пантелије Ненад, Савска 17/2, 

11000 Београд, RS 

(540) 

FISH FEST BEOGRAD 

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

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 75568 (181) 07.05.2028. 

(210) Ж- 2018-662 (220) 07.05.2018. 

 (151) 11.09.2018. 

(732) Biocon Limited, 20th KM, Hosur Road, 

Electronic City, Bangalore - 560100, IN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BASALOG 

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

Кл. 10:  медицински и терапеутски апарати и 

инструменти.  
 

(111) 75569 (181) 26.04.2028. 

(210) Ж- 2018-619 (220) 26.04.2018. 

 (151) 12.09.2018. 

(732) MERCATOR-S DOO NOVI SAD, Темерински 

пут 50, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 07.15.05; 24.15.08; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.13  

(591) зелена, бела, црвена.  

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

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 39:  транспортне услуге, паковање и 

складиштење робе, организовање путовања. 

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  
 

(111) 75570 (181) 16.03.2028. 

(210) Ж- 2018-403 (220) 16.03.2018. 

 (151) 12.09.2018. 

(732) XENON-LIGHT DOO BEOGRAD, Шавничка 51, 

11032 Београд, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 3, 

11040  Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 29.01.14  
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(591) жута, сива, бела, црна.  

(511) Кл. 11:  апарати и инсталације за осветљење; 

висеће лампе; грла електричних сијалица; електрична 

расвета за празнике; електричне лампе; електричне 

ноћне светиљке; електричне светиљке, живине 

сијалице; зидна расвета; компактне флуоресцентне 

сијалице (КФС); кугле лампи; зидне висеће лампе и 

кугле за плафоне; лампе; лампе за радне столове; лампе 

рефлектори; ЛЕД диоде, уређаји за осветљење; 

минијатурне сијалице; плафонска светла; подне 

светиљке; расветна тела са диодама које емитују светло 

(ЛЕД); расветне инсталације; расветне инсталације са 

диодама које емитују светло (ЛЕД); расветни панели; 

расипачи, дифузори светла; рефлектори; рефлекторске 

сијалице; светиљке за употребу на отвореном; светиљке 

за читање; светлеће цеви за осветљавање; свеће без 

пламена са диодом која емитује светлост (ЛЕД); 

сигурносна расвета; сијалице, сијалице за расвету; 

сијалице са диодама које емитују светло (ЛЕД); 

сијалице са жарном нити; спот расвета; стаклена цев за 

лампу; стандардне лампе; стакло за лампу; стоне лампе; 

унутрашња плафонска расвета; уређаји за расвету; 

фењери за осветљавање; флуоресцентне светиљке; 

флуоресцентне сијалице; флуоресцентне цеви; халогене 

светиљке; халогене сијалице.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; наиме 

презентације сајмови, изложбе; маркетинг; услуге 

малопродаје и велепродаје, укључујући услуге 

електронске трговине путем интернета или других 

средстава електронске комуникације; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга.   

Кл. 37:  услуге инсталирања (постављања) расвете.   
 

(111) 75571 (181) 16.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1336 (220) 16.08.2018. 

 (151) 13.09.2018. 

(732) HEMOFARM A.D., Београдски пут бб, 26 300, Вршац, RS 

(540) 

THROMBOMELT 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 75572 (181) 02.04.2028. 

(210) Ж- 2018-491 (220) 02.04.2018. 

 (151) 13.09.2018. 

(732) BizNet doo, Голубачка 1, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.15; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.07; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, сива.  

(511) Кл. 9:  апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; нарочито: мобилни 

телефони и остала телекомуникациона опрема - 

регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду 

података, рачунари; нарочито: рачунари специјалне 

намене  рачунарски софтвер. 

Кл. 38:  телекомуникационе услуге; нарочито услуге 

преноса података, услуге мобилне телефоније, 

услуге фиксне телефоније, услуге преноса радио и 

телевизијског програма.  
 

(111) 75573 (181) 15.05.2028. 

(210) Ж- 2018-716 (220) 15.05.2018. 

 (151) 13.09.2018. 

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

Вилине воде бб, Београд, Палилула, RS 

(540) 

DEKUSENS 

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

за хуману и ветеринарску употребу, козметички 

препарати за негу коже, козметички препарати за 

мршављење, гелови за масажу који нису за 

медицинску употребу.   

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци ( додаци 

исхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, витамински препарати, 

медицински чај, додаци за минералну храну, 

лаксативи, мелеми за медицинску употребу, 

хемијско-фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за 

чишћење, масти за медицинску и ветеринарску 

употребу, млечни ферменти за медицинску употребу, 

културе микро организама за медицинску и 

ветеринарску употребу, чепићи, медицински 

препарати за мршављење, лекови за људску и 

ветеринарску употребу.   

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

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

брашно и производи од житарица, хлеб, колачи, 

посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак 

за пециво, со, сенф, сирће, сосеви ( као зачини ), 

зачини, лед, зачински додаци, препарати од 

житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице, 

грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.   
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(111) 75574 (181) 05.02.2028. 

(210) Ж- 2018-158 (220) 05.02.2018. 

 (151) 13.09.2018. 

(732) AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport 

International Marseille Provence, 13 725 Marignane 

Cedex, FR 

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

11000 Београд 

(540) 

H145 

(511) Кл. 12:  возила за кретање по ваздуху; апарати 

за кретање по ваздуху; хеликоптери и летелице са 

елисом и њихови саставни делови и опрема.  
 

(111) 75575 (181) 26.04.2028. 

(210) Ж- 2018-617 (220) 26.04.2018. 

 (151) 14.09.2018. 

(732) Ракоњац Милан, Милоша Црњанског 8, 36000 

Краљево, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.02; 

27.05.14; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плаво, жуто бело.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, слане и слатке 

коре, колачи, торте и посластице.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 75576 (181) 31.07.2027. 

(210) Ж- 2017-1165 (220) 31.07.2017. 

 (151) 14.09.2018. 

(732) Андреја Ђулић, Струмичка 78, Београд, RS 

(740) Адв. Драган Маравић, Светозара Марковића 

40/3, Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.11; 09.01.16; 09.01.22; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, црна, смеђа, браон и бела.  

(511) Кл. 24:  влакна за тапацирање; вреће за 

спавање; вреће за спавање за бебе; вунена влакна; 

декоративна тканина за постељину, замена за јастук; 

етикете од текстила; јастучнице; марамице од 

текстила; молескин [тканина]; навлаке [за душеке]; 

памучне тканине; навлаке [ланене]; пешкири од 

текстила; платна, рубље за купатило, изузев одеће; 

платна, тканине; платно, штоф; покривачи за душеке; 

поставе [текстилне]; постељина; прекривачи за 

јастуке; прекривачи за кревете; прекривачи за 

намештај [непричвршћени]; прекривачи за путовања 

[за покривање колена]; прекривачи за столове [који 

нису од папира]; простирке за кревете; свилене 

тканине; сомот; стони подметачи за јело од текстила; 

текстилни материјал; текстилни прекривачи за 

намештај; тканине за домаћинство; тканине за обућу; 

тканине за женско рубље; тканине за столове, 

текстилне; тканине за текстилну употребу; тканине 

које се лепе топлотом; ћебад за кревете; ћебићи за 

кућне љубимце; унутрашње пресвлаке за вреће за 

спавање; филц; чаршави [текстилни]; џак скафандер 

забебе; штампане памучне тканине.   

Кл. 25:  аскот кравате; бандана мараме; беретке; 

шалови; шалови мараме; блузе, кошуље; велови 

[одећа]; виндјакне; гаће; грејачи ногу; грудњаци; 

доњи веш; дресови [одећа]; дуги капути са крзненим 

оковратником; ешарпе за ношење; зарови, велови; 

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

капути; качкети; кецеље[одећа]; комплети [одећа]; 

конфекцијска постава [делови одеће]; кошуље 

кратких рукава; кравате; крагне [одећа]; кратке 

панталоне бермуде; крзнени шалови; мајице; мале 

капе уз главу; мараме, шалови; огртачи, капути; 

одела; одећа; панталоне; покривала за главу; 

прслуци; пуњене јакне [одећа]; раменице кошуља; 

рукавице [одећа]; собни огртачи; спољна одећа; 

спортске мајице, дресови; сукње; сукње-панталоне; 

тоге; униформе; хаљине; хаљине на трегере; хеланке 

[панталоне]; чарапе и плетена трикотажа; џемпери; 

џепне марамице; штитници за уши [одећа].   

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; дизајнирање 

рекламног материјала; дистрибуција рекламног 

материјала; дистрибуција узорака; испитивање 

јавног мњења; истраживање тржишта; компјутерско 

управљање подацима; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; маркетинг; 

маркетиншка истраживања; непосредно оглашавање 

путем поште; обавештења о пословима; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау 

рег click оглашавање]; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 
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модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; помоћ у 

пословном управљању; пословна истраживања; 

пословне информације; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; презентација робе; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима [центар за 

пружање савета потрошачима]; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; 

рекламирање на радију; рекламирање на рачунарској 

мрежи; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница.  
 

(111) 75577 (181) 19.02.2028. 

(210) Ж- 2018-239 (220) 19.02.2018. 

 (151) 14.09.2018. 

(732) Amazon Europe Core S.á.r.l., 5, Rue Plaetis, L-

2338 Luxembourg, LU 

(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., Kнеза Михаила 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.08; 24.15.13; 27.05.01  

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

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сингализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу електричне енергије; апарати за 

снимање, пренос и репродукцију звука или слика; 

магнетни носачи података, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВО и други дигитални носачи 

података; механизми за апарате који се покрећу 

новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за 

обраду података, рачунарски софтвер: рачунарски 

софтвер за стриминг, пренос, дистрибуцију, 

репродукцију, организацију и размјену музике, 

звука, видео записа, игара, аудиовизуелних записа, 

мултимедијалних садржаја и других података путем 

глобалне комуникационе мреже; рачунарски 

софтвери за коришћење при стварању, преузимању, 

преносу, пријему, уређивању, извлачењу, кодирању, 

декодирању, репродукцији, прегледавању, 

похрањивању и организацији текста, података, слика, 

аудио и видео датотека, и мултимедијалних 

садржаја; рачунарски софтвер који омогућава 

корисницима да прегледају или слушају звучне, 

видео, текстуалне и мултимедијалне садржаје; 

рачунарски софтвер за израду и омогућавање 

корисничког приступа претраживим базама података 

са информацијама и подацима; софтвер за 

претраживаче; рачунарски софтвер за бежичну 

доставу садржаја; рачунарски софтвер за приступ он-

лајн информацијама; рачунарски софтвер за 

једноставније плаћање и трансакције на интернету; 

рачунарски софтвер за коришћење у дистрибуцији 

оглашавања за друге; рачунарски софтвер који се 

користи за дељење информација о производима, 

услугама и куповинама; рачунарски софтвер за 

електронско чување података; рачунарски софтвер за 

препознавање слика и говора; рачунарски софтвер за 

аутоматизацију дома; рачунарски софтвер за 

куповину, приступ и гледање филмова, тв емисија, 

видеозаписа, музике и мултимедијалних садржаја; 

софтвер за интернет претраживаче; аудиовизуелни 

записи за забавне програме; музичке датотеке које се 

могу преузимати са интернета; аудиовизуелни и 

мултимедијални садржај и који се могу преузимати 

са фикцијским и нефикцијским причама на разне 

теме који се обезбеђују путем услуге видео на 

захтјев; играни филмови и телевизијске емисије које 

се могу преузети са фикцијским и нефикцисјким 

причама на разне теме, аудио и видео записи са 

фикцијским и нефикцијским причама на разне теме; 

дигитални медији, наиме претходно снимљени 

дигитални видео дискови, дигитални вишенаменски 

дискови; звучни и видео записи, ДВО, и дигитални 

дискови високе дефиниције са фикцијским и 

нефикцијским причама на разне теме који се могу 

преузимати са интернета; аудио датотеке, 

мултимедијалне датотеке, текстуалне датотеке, 

писана документа, аудио материјали, видео 

материјали са фикцијским и нефикцијским 

садржајем на разне теме који се могу презуети са 

интернета; мобилне апликације које се могу преузети 

са интернета које омогућавају корисницима приступ 

музици, аудио снимцима, видео снимцима, играма, 

аудиовизуелним снимцима, мултимедијалним 

садржајима и другим подацима; дигитални медија 

стриминг уређаји; сет топ бокс уређаји (управљачке 

кутије за телевизију); преносни и ручни електронски 

уређаји за пренос, чување, уређивање, снимање и 

преглед текста, слика, аудио записа, видео записа и 

података, и то преко глобалних рачунарских мрежа, 

бежичних мрежа и електронских комуникационих 

мрежа и електронски и механички делови и опреме 

за исте; рачунари, таблет рачунари, аудио и видео 

плејери, лични електронски планери, лични 

дигитални асистенти, уређаји за глобални позициони 

систем и електронски и механички делови и опрема 

за исте; рачунарски периферни уређаји; рачунарске 

компоненте; монитори, екрани, жице, каблови, 

модерни, штампачи, диск драјвери, адаптери,  

картице за адаптере, конектори каблова, прикључни 
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конектори, конектори за електричну енергију, 

станице за повезивање и драјвери; пуњачи за 

батерије; комплети батерија; меморијске картице и 

читачи меморијских картица; слушалице које се носе 

на глави, слушалице које се носе у ушима; звучници, 

микрофони и слушалице са микрофоном; футроле, 

навлаке и сталци за преносне и ручне електронске 

уређаје и рачунаре; даљински управљачи за преносне 

и ручне електронске уређаје и рачунаре; магнетски 

кодиране поклон картице; рачунарски софтвер за 

сакупљање, организацију, измену, означавање, 

пренос, чување и дељење података и информација; 

софтвери за пренос и приказивање текста, слике и 

звука; рачунарски софтвер за он-лајн куповину; 

рачунарски хардвер; рачунарски чипови; батерије; 

ручни уређаји за управљање телевизорима, 

звучницима, појачивачима, стерео системима и 

системима за забаву; рачунарски софтвер за 

управљање информацијама; софтвери за 

синхронизацију база података; рачунарски програми 

за приступ, прегледање и претраживање он-лајн база 

података; софтвер за синхронизацију података 

између удаљене станице или уређаја и фиксне или 

удаљене станице или уређаја; софтвер за 

телекомуникацију и комуникацију преко локалних 

или глобалних комуникационих мрежа; софтвер за 

приступ комуникационим мрежама укључујући 

интернет; софтвер за анализу и поврат података; 

софтвер за рачунарски бекап систем; радио, радио 

трансмитери и пријемници; медија плејери, 

звучници; аудио компоненте и пратећа опрема; 

телефони; мобилни телефони; аудио појачивачи и 

ресивери; апарати за звучне ефекте и инструменти за 

употребу са музичким инструментима; електронски 

генератори тона за употребу са музичким 

инструментима; електронске компоненте за употребу 

са музичким инструментима; аудио уређаји за 

играчке; аудио звучници, телефонски апарати, 

телекомуникациони уређаји и рачунари за 

коришћење у моторним возилима; апарати за 

снимање и препознавање гласа; апарати за 

комуникационе мреже; електронска комуникациона 

опрема и инструменти; телекомуникациони апарати 

и инструменти; камере; камкордери; 

кинематографске камере; футроле посебно 

направљене за фотографске апарате и инструменте; 

апарати за центрирање фотографских слајдова; 

објективи за снимање из близине (close up); платна за 

пројекторе; апарати за пројекцију; телевизори; 

телевизијски пријемници; телевизијски монитори; 

стерео системи, системи кућних биоскопа и системи 

кућне забаве; софтвер за развој апликација; 

рачунарски софтер који се користи за развој других 

софтверскх апликација; софтвер за рачунарски 

оперативни систем; рачунарски софтвер за 

конфигурацију, управљање и контролу мобилних 

уређаја , преносивих уређаја , мобилних телефона, 

рачунара, рачунарских периферних уређаја и аудио и 

видео плејера; рачунарски софтвер за израду база 

података и информација за peer-tо-peer базе података 

друштвених мрежа, које се могу претраживати; 

рачунарски софтвери за игре; електронске књиге, 

магазини, периодичне публикације, билтени, новине, 

журнали и остале публикације које се могу 

преузимати; информациона технологија и 

аудиовизуелна опрема; позивни мелодије за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета; цртани 

филмови; интеркомуникациони апарати; паметни 

телефони; преносни телефони; телефонски уређаји; 

телефонски пријемници; телефонски предајници; 

видео телефони; фонографски записи, дискови за 

снимање звука; траке за снимање звука; носачи 

звучних записа; видео касете; кертриџи за видео 

игрице; видео траке; рачунарски меморијски уређаји; 

микропроцесори; модеми; 3Д наочаре; ремени, 

повези за руке, врпце за ношење око врата и 

спојнице за преносиве и ручне дигиталне 

електронске уређаје за снимање, организацију, 

пренос, уређивање и преглед текста, података, аудио 

записа, слика и видео датотека; торбе и футроле 

прилагођене или обликоване да држе дигиталне 

музичке и/или видео плејере, ручне рачунаре, личне 

дигиталне асистенте, електронске планере и 

електронске бележнице; корисничка упутства у 

електронски, машински или рачунарски читљивој 

форми за употребу са, и који се продају заједно са 

горе наведеном робом.  

Кл. 38:  Телекомуникације; пренос видео садржаја на 

захтев; услуге преноса телевизије путем интернета 

(ИПТВ); електронски пренос стримованих аудио и 

видео датотека које се могу преузети путем 

рачунарских и других комуникационих мрежа; 

електронски пренос информација и података; 

електронски пренос и стриминг дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; телекомуникационе 

услуге, наиме пренос и стриминг гласа, података, 

слика, филмова, телевизијских програма, аудио и 

аудиовизуелних програма и других дигиталних 

медијских садржаја и информација путем 

телекомуникационих мрежа, бежичних 

комуникационих мрежа и интернета; стриминг 

аудио, видео и аудиовизуелних материјала на 

интернету, комуникационим мрежама и бежичним 

телекомуникационим мрежама; стриминг података; 

стриминг музике, филмова, играних филмова, ТВ 

серија и игара на интернет; услуге емитовања; услуге 

аудио и видео емитовања; емитовање 

кинематографских филмова и аудиовизуелних 

програма; услуге аудио и видео емитовања базиране 

на претплати преко интернета; услуге емитовања и 

омогућавања телекомуникационог приступа 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/9 

Intellectual Property Gazette  2018/9 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

139 

филмовима, телевизијским програмима, аудио и 

аудиовизуелним програмима и другим дигиталним 

медијским садржајима и информацијама, 

обезбеђеним путем услуге видео на захтев; услуге 

интернет емитовања; услуге интернет радио 

емитовања; телекомуникационе услуге, наиме, 

пренос wебcast садржаја; пренос дигиталних 

датотека; пренос дигиталних садржаја путем 

рачунарских мрежа, интернета, ДСЛ, кабловских 

мрежа, дигиталног преузимања, дигиталног 

стримовања, видеа на захтев, видеа на захтев по 

интервалима (near-video-оn-demand), ТВ, бесплатног 

ТВ-а (free-to-air TV), плати да гледаш ТВ-а (pay-per-

view ТV), сателита, кабловске, телефона или 

мобилног телефона; електронски пренос дигиталних 

фото датотека између интернет корисника; 

обезбеђивање приступа он-лајн директоријумима, 

базама података, wеб страницама, блоговима и 

референтним материјалима; пренос вести; 

достављање порука елеткронским преносом; 

електронски пренос поште и порука; подкастинг 

услуге: пружање услуга он-лајн соба за ћаскање за 

друштвене мреже; пружање услуга он-лајн форума за 

пренос порука између корисника рачунара и пренос 

фотографија, видеа, текста, података, слика и звука; 

телекомуникационе услуге, наиме пружа ње услуга 

електронских огласних табли за пренос порука 

између корисника рачунара које се односе на забаву; 

пружање услуга телекомуникационог повезивања за 

пренос слика, порука, аудио, визуелних, 

аудиовизуелних и мултимедијских радова између 

мобилних телефона, паметних телефона, преносних 

електронских уређаја, преносних дигиталних 

уређаја, таблета или рачунара; мултимедијалних 

радова; пренос телевизијских и филмских водича; 

комуникација између рачунара; обезбеђење 

приступног времена мултимедијалним материјалима 

на интернету; обезбеђивање телекомуникационих 

веза за рачунарске базе података; пренос података 

аудио-визуелним апаратима контролисаним 

уређајима или рачунарима за обраду података; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; изнајмљивање приступног времена 

глобалним рачунарским мрежама; он-лајн пренос 

честитки; изнајмљивање уређаја за слање порука; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме.  

Кл. 41:  oбразовне услуге; пружање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; услуге разоноде, 

наиме, пружање информација путем глобалне 

рачунарске мреже у области забавних и тема у вези 

са забавом; обезбеђивање веб сајтова који нуде 

аудио, видео и аудиовизуелне садржаје из области 

играних филмова, ТВ емисија, видеа и музике, који 

се не могу преузети; услуге разоноде, наиме 

пружање привременог коришћења видео записа који 

се не могу преузимати он-лајн; обезбеђивање видео 

записа који се не могу преузети, са програмима са 

широким спектром забавних тема путем услуге 

видео-на захтев; обезбеђивање филмова, играних 

филмова и телевизијских емисија који се не могу 

преузети путем услуге видео-на захтев; дистрибуција 

и изнајмљивања забавних садржаја, наиме 

компјутеризоване услуге он-лајн претраживања и 

наручивања филмова, играних филмова, фикцијски, 

филмова, телевизијских програма, графичких, 

анимираних и мултимедијалних презентација, и 

других аудиовизуелних радова у форми дигиталног 

преузимања и директног дигиталног преноса који се 

могу гледати путем рачунарских мрежа и глобалних 

комуникационих мрежа; услуге изнајмљивања 

филмова и видео садржаја; изнајмљивање 

аудиовизуелних радова, посебно играних филмова, 

телевизијских програма, видео записа, музичких 

видеа и музике; продукција и дистрибуција филмова, 

играних филмова, ТВ емисија и видеа; креирање и 

развој концепата за филмове и телевизијске 

програме; услуге снимања аудио и видео садржаја; 

обезбеђивање претраживих база података са аудио, 

видео и аудиовизуелним садржајима преко 

интернета, телекомуникационих мрежа и бежичних 

телекомуникационих мрежа из области филмова, ТВ 

емисија, видеа и музике; обезбеђивање он-лајн радио 

програма; услуге објављивања дигиталних аудио, 

видео и мултимедијалних садржаја; услуге разоноде, 

наиме пружање, без могућности преузимања, 

унапред снимљене музике и аудио програма са 

фикцијским и фикцијским причама на разне теме, 

као и информација из области музике и коментара и 

чланака о музици, све он-лајн путем глобалне 

рачунарске мреже; услуге разоноде, наиме 

представљање уживо визуелних и аудио садржаја, 

мјузикала, варијетеа, вести, драмских и 

хумористичких емисија; услуге разоноде, наиме 

обезбеђивање виртуелног окружења у коме 

корисници могу вршити интеракцију у рекреацијске, 

слободне или забавне сврхе; услуге разоноде, наиме, 

обезбеђивање веб сајтова који садрже оцене и 

критике телевизијских садржаја, филмова, видеа, 

музике, филмских сценарија, сценарија, књига и 

садржаја видео игара; информације о разоноди; он-

лине пружање вести, информација и коментара из 

области забаве; он-лајн новине, односно блогови са 

информацијама из области забаве; организовање 

такмичења; услуге наградне лутрије; услуге наградне 

лутрије која се обезбеђује преко глобалне рачунарске 

мреже путем услуге он-лајн хостинга за наградне 

лутрије и такмичења за друге; објављивање књига, 

магазина, периодичних издања, литерарних дела, 

визуелних, аудио и аудио визуелних радова; 

представљање уживо музичких концерата и 

приредби; услуге музичке продукције; услуге 
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музичког издаваштва; услуге разоноде, наиме, 

профилисање музичара, уметника и бендова 

пружањем видео клипова музичких изведби, без 

могућности преузимања, путем глобалне рачунарске 

мреже; обезбеђивање интерактивног извора за 

претраживање, одабир, организовање и гледање 

аудиовизуелних садржаја из области филмова, ТВ 

емисија, видеа и музике који се не могу преузимати; 

пружање он-лајн билтена из области телевизије, 

филмова и видеа путем електронске поште; услуге 

превођења и тумачења; пружање он-лине 

електронских публикација, које се не могу преузети; 

објављивање текстова, осим рекламних текстова; 

писање текстова, осим рекламних текстова; 

изнајмљивање аудио опреме; приказивање филмова 

у биоскопима; организовање и извођење концерата; 

забава, разонода; услуге игара обезбеђених он-лајн 

са рачунарске мреже; изнајмљивање опреме за 

игрице; обезбеђивање караоке услуга; изнајмљивање 

филмских пројектора и опреме; услуге филмских 

студија; услуге компоновање музике; организовање 

представа, свечаности (услуге импресарија); 

разонода путем радија; изнајмљивање радио и 

телевизијских сетова; продукција радио и 

телевизијских програма; изнајмљивање звучних 

снимака; титловање; разонода путем телевизије; 

позоришна продукција; организовање такмичења 

(образовање или забава); организовање изложби у 

културне или образовне сврхе; услуге студија за 

снимање; монтажа видео трака; снимање видео 

трака; пружање информација о образовању; 

религијско образовање; настава, образовне услуге, 

услуге пружања обуке.   

(111) 75578 (181) 16.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1342 (220) 16.08.2018. 

 (151) 14.09.2018. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

TRIOMA 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 75579 (181) 16.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1343 (220) 16.08.2018. 

 (151) 14.09.2018. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

CRITEO 

(511) Кл. 5:  лекови.  
 

(111) 75580 (181) 16.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1344 (220) 16.08.2018. 

 (151) 14.09.2018. 

(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут 

бб, 26300, Вршац, RS 

(540) 

KRITEO 

(511) Кл. 5:  лекови.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду од 16.02.2018. до 15.03.2018. године: 

 

Жиг рег. бр. 14250 чији је носилац CIECH 

Spolka Akcyjna, Ul. Pulawska 182, 02-670 Warszawa, 

PL, престао је да важи дана 07.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 17601 чији је носилац GOLDEN 

WONDER LIMITED, ABBEY STREET, MARKET 

HARBOROUGH, LEICESTERSHIRE LE16 9AA, 

ENGLESKA, GB, престао је да важи дана 28.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 22869 чији је носилац McGregor 

Finance International B.V., Hoofdstraat 23-25, 3971 KA 

Driebergen-Rijsenburg, NL, престао је да важи дана 

16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22875 чији је носилац ABU 

AKTIEBOLAG, S-290 70 SVANGSTA, SE, престао је 

да важи дана 16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22900 чији је носилац FISONS 

PLC., RPR HOUSE, 50 KINGS HILL AVENUE, 

KINGS HILL, WEST MALLING, KENT ME19 

4AHNE, GB, престао је да важи дана 16.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 22905 чији је носилац Tetra Laval 

Holdings & Finance S.A., Avenue General Guisan 70, 

CH-1009 Pully, CH, престао је да важи дана 

16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22908 чији је носилац 

LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES, S.A., 

Avenida Balmes, 16, 08700 Igualada (Barcelona), ES, 

престао је да важи дана 16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22917 чији је носилац KRKA 

Tovarna zdravil, Novo mesto, 8501 Novo mesto, 

Šmarješka cesta 6, SI, престао је да важи дана 

16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22945 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22947 чији је носилац Propex  Inc. 

(Delaware corporation), 6025 Lee Highway, 

Chattanooga, Tennessee 37422, US, престао је да важи 

дана 16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 22950 чији је носилац ELNA 

KABUSHIKI KAISHA (ELNA CO.LTD.), 8-11, Shin 

Yokohama 3 chome, Kouhoku-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP, престао је да важи дана 

16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 31680 чији је носилац KRKA 

tovarna zdravil d.d., Novo mesto, 8501 Novo mesto, 

Šmarješka c.br.6, SI, престао је да важи дана 

16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 31688 чији је носилац 

Farmaceutsko-hemijska industrija "Zdravlje" 

akcionarsko društvo, Leskovac, Vlajkova 199, RS, 

престао је да важи дана 16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 31700 чији је носилац BASF Agro 

B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich, Im 

Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH, престао је да важи дана 

16.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 31711 чији је носилац Noxell 

Corporation, 11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 

21030-2098, US, престао је да важи дана 17.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 31716 чији је носилац E.R. 

SQUIBB & SONS, L.L.C.  a Delaware Limited Liability 

Company, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540  , US, престао је да важи дана 

17.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 31720 чији је носилац DOUBLE-

COLA CO.-U.S.A., 537 Market Street Suite 100, 

Chattanooga, TN 37402, US, престао је да важи дана 

17.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 31726 чији је носилац KONICA 

MINOLTA HOLDINGS, INC.(a corporation of Japan), 

1-6-1 MARUNOUCHI , CHIYODA-KU, TOKYO, 

JAPAN, JP, престао је да важи дана 17.02.2018. 

године. 
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Жиг рег. бр. 31754 чији је носилац Covidien 

AG , Victor von Bruns-Strasse 19, 8212 Neuhausen am 

Rheinfall, CH, престао је да важи дана 19.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 31762 чији је носилац SALONIT 

ANHOVO, INDUSTRIJA GRADBENEGA 

MATERIALA, N.SOL.O., ANHOVO, SI, престао је да 

важи дана 03.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 40931 чији је носилац Sibex Line 

doo Beograd, 11000 Beograd, Dobropoljska 15, RS, 

престао је да важи дана 07.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 40932 чији је носилац Sibex Line 

doo Beograd, 11000 Beograd, Dobropoljska 15, RS, 

престао је да важи дана 07.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 41001 чији је носилац HABIT 

PHARM AD FABRIKA LEKOVA IVANJICA, 

IVANJICA, PRILIKE BB, YU, престао је да важи 

дана 19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 41216 чији је носилац SmithKline 

Beecham Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

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

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 41217 чији је носилац SmithKline 

Beecham Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

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

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43931 чији је носилац Veterinarski 

zavod "SUBOTICA" a.d. Subotica - Proizvodnja hrane 

za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i 

sredstava za DDD, 24106 Subotica, Beogradski put 123, 

RS, престао је да важи дана 12.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43950 чији је носилац PARAĆINKA, 

D.D. sa P.O., Branka Krsmanovića 99, Paraćin, YU, престао 

је да важи дана 21.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43951 чији је носилац TGI Friday's 

of Minnesota, Inc. (Minnesota Corporation), 4201 Marsh 

Lane, Carrollton, Texas 75007, US, престао је да важи 

дана 19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 43979 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

METALNIH PROIZVODA INTERSILVER, ZEMUN, 

CARA DUŠANA 266, RS, престао је да важи дана 

27.02.2018. године. 

Жиг рег. бр. 43981 чији је носилац Bayer 

Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 

40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44017 чији је носилац Amgen Inc. 

(Delaware corporation), One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320-1789, US, престао је 

да важи дана 18.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44024 чији је носилац EVE 

HOLDINGS INC., 1105 N. Market Street, Suite 1300, 

Wilmington, DE 19801, US, престао је да важи дана 

05.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44049 чији је носилац Golden 

Lady Company S.p.A., Viale Cavalotti n. 11, Jesi (AN), 

IT, престао је да важи дана 12.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44054 чији је носилац EMINENT 

D.O.O., PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I 

PROMET, Ber Imre 3-5, 24000 Subotica, YU, престао 

је да важи дана 18.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44093 чији је носилац EMINENT D.O.O., 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET, Ber 

Imre 3-5, 24000 Subotica, YU, престао је да важи дана 

18.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44116 чији је носилац HEBA, DP 

ZA PROIZVODNJU MINERALNE VODE I SOKOVA, 

SA P.O., Bujanovac, YU, престао је да важи дана 

19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44117 чији је носилац HEBA, DP 

ZA PROIZVODNJU MINERALNE VODE I SOKOVA, 

SA P.O., Bujanovac, 17520, YU, престао је да важи 

дана 19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44172 чији је носилац DP HEBA, 

FABRIKA MINERALNE VODE I SOKOVA, 17520 

Bujanovac, YU, престао је да важи дана 19.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 44179 чији је носилац DP HEBA, 

FABRIKA MINERALNE VODE I SOKOVA, 17520 

Bujanovac, YU, престао је да важи дана 19.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 44180 чији је носилац HEBA, DP 

ZA PROIZVODNJU MINERALNE VODE I SOKOVA, 

SA P.O., Bujanovac, YU, престао је да важи дана 

19.02.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 44241 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju 

bezalkoholnih pića "VODA VRNJCI" AD, Vrnjačka 

Banja, Kneza Miloša 162, RS, престао је да важи дана 

28.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44243 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju 

bezalkoholnih pića "VODA VRNJCI" AD, Vrnjačka 

Banja, Kneza Miloša 162, RS, престао је да важи дана 

28.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44245 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju 

bezalkoholnih pića "VODA VRNJCI" AD, Vrnjačka 

Banja, Kneza Miloša 162, RS, престао је да важи дана 

28.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44294 чији је носилац DP HEBA, 

Fabrika za proizvodnju mineralne vode i sokova, 

Bujanovac, 17520, YU, престао је да важи дана 

19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44295 чији је носилац HENKEL 

SRBIJA DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 383, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

21.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44626 чији је носилац DP HEBA, 

FABRIKA MINERALNE VODE I SOKOVA, 

Bujanovac, 17520, YU, престао је да важи дана 

19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44656 чији је носилац COBRA 

ELECTRONICS CORPORATION, 6500 West Cortland, 

Chicago, Illinois 60607, US, престао је да важи дана 

13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44680 чији је носилац FUJIFILM 

Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP, престао је да важи дана 26.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 44682 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju 

bezalkoholnih pića "VODA VRNJCI" AD, Vrnjačka 

Banja, Kneza Miloša 162, RS, престао је да важи дана 

28.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44900 чији је носилац P.L.U.S. di 

Giancarlo Ghirardi S.r.l. Unipersonale, Via Danimarca n. 

4/6, Castel Goffredo (MN), IT, престао је да важи дана 

12.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45080 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju 

bezalkoholnih pića "VODA VRNJCI" AD, Vrnjačka 

Banja, Kneza Miloša 162, RS, престао је да важи дана 

28.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45230 чији је носилац HENKEL 

MERIMA d.o.o., Stanoja Atanackovića bb, 37000 Kruševac, 

RS, престао је да важи дана 21.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45377 чији је носилац 

VOJNOIZDAVAČKI ZAVOD, BALKANSKA 53 BEOGRAD, 

YU, престао је да важи дана 25.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45564 чији је носилац Henkel 

Srbija d.o.o., Bulevar oslobođenja 383, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 21.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54497 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 28.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54629 чији је носилац 

AGROMARKET doo, Kragujevac, Kraljevačkog 

bataljona 235/2, RS, престао је да важи дана 

13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54708 чији је носилац Društvo za 

promet i usluge "CHEMICAL AGROSAVA" d.o.o. 

Beograd, Novi Beograd, Pamira Toljatija 5, RS, престао 

је да важи дана 01.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54710 чији је носилац Društvo za 

promet i usluge "CHEMICAL AGROSAVA" d.o.o. 

Beograd, Novi Beograd, Pamira Toljatija 5, RS, престао 

је да важи дана 01.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54814 чији је носилац Neticom 

Online d.o.o., Dobračina 31, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54815 чији је носилац Neticom 

Online d.o.o., Dobračina 31, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 54900 чији је носилац Neticom 

Online d.o.o., Dobračina 31, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 55386 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLJE", 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac, 

RS, престао је да важи дана 15.03.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57288 чији је носилац 

ANGUILLA RUMS LIMITED, P.O. Box 1023, The 

Valley, Sandy Ground, British West Indies, AI, престао 

је да важи дана 20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57292 чији је носилац Becton, 

Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin 

Lakes, New Jersey 07417-1880, US, престао је да важи 

дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57293 чији је носилац Airport City 

d.o.o., Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57294 чији је носилац Nectar 

d.o.o., 21400 Bačka Palanka, Novosadski put 9, RS, 

престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57295 чији је носилац Nectar 

d.o.o., 21400 Bačka Palanka, Novosadski put 9, RS, 

престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57296 чији је носилац Nectar 

d.o.o., 21400 Bačka Palanka, Novosadski put 9, RS, 

престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57297 чији је носилац Nectar 

d.o.o., 21400 Bačka Palanka, Novosadski put 9, RS, 

престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57317 чији је носилац Airport City 

d.o.o., Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57334 чији је носилац NOVARTIS 

AG, 4002 Basel, CH, престао је да важи дана 

20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57375 чији је носилац 1) 

Konstantin Jokanović; 2) Marko Stojčić, 1) Prespanska 

10, 11000 Beograd; 2) Belo Vrelo 14, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57383 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i pružanje usluga BABY 

LAND d.o.o., Beograd, Kruševačka 45, RS, престао је 

да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57411 чији је носилац Yahoo 

Holdings, Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, California 

94089, US, престао је да важи дана 02.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57412 чији је носилац Yahoo 

Holdings, Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, California 

94089, US, престао је да важи дана 02.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57413 чији је носилац Austria 

Tabak GmbH, Koppstrasse 116, Vienna, AT, престао је 

да важи дана 08.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57443 чији је носилац 1. Power 

Source Industries Co., Ltd.2. Nextorch Industries Co., 

Ltd., 1. 61 Yudong 1st Road, Dongcheng, Yangdong, 

Yangjiang, Guangdong, China 529931; 

2. 61 Yudong 1st Road, Dongcheng, Yangdong, 

Yangjiang, Guangdong, China 529931, CN, престао је 

да важи дана 27.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57444 чији је носилац MAGNUM 

d.o.o., Žanova S-6, 35000 Jagodina, RS, престао је да 

важи дана 27.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57464 чији је носилац GRUPPO 

LEPETIT S.r.l., Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, 

IT, престао је да важи дана 12.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57468 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću za proizvodnju keramike 

"ZORKA-KERAMIKA", Хајдук Вељкова 1, 15000 

Шабац, RS, престао је да важи дана 20.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57470 чији је носилац Celgene 

Corporation, a Delаware corporation, 86 Morris Avenue, 

Summit, New Jersey 07901, US, престао је да важи 

дана 20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57471 чији је носилац MARS, 

INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, VA 

22101-3883, US, престао је да важи дана 20.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57478 чији је носилац Privredna 

banka a.d. Pančevo, Trg Slobode 2/6, Pančevo, RS, 

престао је да важи дана 20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57479 чији је носилац Privredna 

banka a.d. Pančevo, Trg Slobode 2/6, Pančevo, RS, 

престао је да важи дана 20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57525 чији је носилац 

"AROMAPLAST" D.O.O., Jermenovci, Petra Drapšina 

br. 4, RS, престао је да важи дана 15.03.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57527 чији је носилац "TELEOPTIK" 

- gasna oprema d.o.o., Tršćanska 21, Zemun, RS, престао је 

да важи дана 20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57528 чији је носилац AD "BB 

MINAQUA" NOVI SAD, Ružin Gaj 1/A, 21000 Novi 

Sad, RS, престао је да важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57529 чији је носилац GREAT 

WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 2266 

Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, CN, 

престао је да важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57530 чији је носилац RUBIN AD, 

37000 Kruševac, Nade Marković 57, RS, престао је да 

важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57533 чији је носилац Branko 

Suzić, Žrtava fašizma 37, 21203 Veternik, RS, престао 

је да важи дана 21.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57534 чији је носилац 1) Predrag 

Vukosavljević; 2) Džuver Kostadin, 1) Vladimira 

Rolovića 33, 11132 Beograd; 2) Narodnih heroja 58, 

11070 Beograd, RS, престао је да важи дана 

14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57546 чији је носилац Žaklina 

Nikolić Krušić, Strahinjića Bana 8-20, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 21.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57547 чији је носилац Divan 

Turizm Isletmeleri Anonim Sirketi, Saray Mahallesi Dr. 

Fazil Kucuk Cad. Untel Sok. No:15 Umraniye, Istanbul, 

TR, престао је да важи дана 12.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57557 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

08.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57558 чији је носилац KONCERN 

ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA  BAMBI A.D. , Đure Đakovića bb, 12000 

Požarevac, RS, престао је да важи дана 08.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57559 чији је носилац KONCERN 

ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb, 

Požarevac, RS, престао је да важи дана 06.03.2018. 

године. 

Жиг рег. бр. 57560 чији је носилац KONCERN ZA 

PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb, Požarevac, 

RS, престао је да важи дана 06.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57561 чији је носилац MSD 

International Holdings GmbH, Weystrasse 20, CH-6000 

Lucerne 6, CH, престао је да важи дана 06.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57562 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац , ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, престао је да важи дана 07.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57563 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57572 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57573 чији је носилац Centro-

fantastico d.o.o. Beograd, Maršala Tolbuhina br. 155, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 11.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57574 чији је носилац 

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA - DOMAĆA 

RADINOST GRIMM, Petrović Dean PR Požega, Kneza 

Miloša 30, 31210 Požega, RS, престао је да важи дана 

13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57575 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57576 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57578 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57580 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 13.03.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57581 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57612 чији је носилац SHAOLIN, 

preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o., Jurija 

Gagarina 87/45, Beograd, RS, престао је да важи дана 

11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57635 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57636 чији је носилац FUTURE 

d.o.o., Dušana Jerkovića br. 5, 22320 Inđija, RS, 

престао је да важи дана 06.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57637 чији је носилац Yahoo 

Holdings, Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, California 

94089, US, престао је да важи дана 27.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57666 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57667 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57668 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57669 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57670 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 11.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57671 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57672 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57673 чији је носилац Pt. 

Nutrifood Indonesia, Jl. Rawabali II No.3, Kawasan 

Industri Pulogadung (K.I.P) Jakarta 13920, ID, престао 

је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57674 чији је носилац PT. 

Nutrifood Indonesia, Jl. Rawabali II No.3, Kawasan 

Industri Pulogadung (K.I.P) Jakarta 13920, ID, престао 

је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57694 чији је носилац 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 13.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57740 чији је носилац 

PROIZVODNO, PROMETNO PREDUZEĆE "BEST" 

DOO, Novi Pazar, Generala Živkovića b.b., RS, престао 

је да важи дана 12.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57741 чији је носилац JADRAN - 

GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb, 

HR, престао је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57761 чији је носилац 

Poljoprivredno gazdinstvo Radoslav Atlić, Trnjaci, 

14210 Ub, RS, престао је да важи дана 14.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57861 чији је носилац Motorola 

Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart 

Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да 

важи дана 01.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57862 чији је носилац Motorola 

Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart 

Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да 

важи дана 01.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57863 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za osiguranje "TAKOVO" 

Kragujevac, Dr Zorana Đinđića 15a, Kragujevac, RS, 

престао је да важи дана 05.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57919 чији је носилац MAGNUM 

d.o.o., Žanova S-6, 35000 Jagodina, RS, престао је да 

важи дана 27.02.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57921 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б , 11000 Београд , RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57922 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US, престао је да важи дана 01.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57923 чији је носилац Delta 

Compresion S.R.L, Panamericana Colectora Este Km. 

47.53 - Escobar - Provincia de Buenos Aires, AR, 

престао је да важи дана 04.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57924 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57926 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, престао је да важи дана 07.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57927 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, престао је да важи дана 07.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57936 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd , Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57937 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57938 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 57939 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57944 чији је носилац 

INDUSTRIJA VODE AQUA COM DOO, Gradac bb, 

Raška, RS, престао је да важи дана 27.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57948 чији је носилац Eurospring 

d.o.o., Beograd, Šantićeva 11, RS, престао је да важи 

дана 07.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57949 чији је носилац Milica 

Jović, Crnogorska 4, Zemun, RS, престао је да важи 

дана 01.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57951 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 1132 West Blackhawk Street, 

Chicago, Illinois 60642, US, престао је да важи дана 

04.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57953 чији је носилац Yahoo 

Holdings, Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, California 

94089, US, престао је да важи дана 27.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57959 чији је носилац 

Poljoprivredno gazdinstvo Radoslav Atlić, Trnjaci, 

14210 Ub, RS, престао је да важи дана 14.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57989 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

01.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57990 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац,  ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, престао је да важи дана 01.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57991 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

02.03.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57992 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57993 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац,  ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, престао је да важи дана 01.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57994 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

01.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57995 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 57997 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, престао је да важи дана 07.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57999 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

07.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58000 чији је носилац Preduzeće 

za promet i usluge "Rabac" d.o.o., Novi Beograd, Jurija 

Gagarina 87, lok. 239, RS, престао је да важи дана 

07.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58001 чији је носилац SOCIETE 

GENERALE BANKA SRBIJA a.d., Beograd, Bulevar 

Zorana Đinđića 50 a/b, RS, престао је да важи дана 

06.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58002 чији је носилац SOCIETE 

GENERALE BANKA SRBIJA a.d., Beograd, Bulevar 

Zorana Đinđića 50 a/b, RS, престао је да важи дана 

06.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58024 чији је носилац Nataša 

Davidov, 11000 Beograd, Mileševska 10, RS, престао је 

да важи дана 01.03.2018. године. 

Жиг рег. бр. 58025 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58033 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58036 чији је носилац LIDL STIFTUNG 

& Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, DE, престао је 

да важи дана 23.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58040 чији је носилац Chen Ming, 

Te, No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, 

Taichung Hsien, Taiwan R.O.C, TW, престао је да 

важи дана 23.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58042 чији је носилац 

Akcionarsko društvo "NIVA" Novi Sad, Privrednikova 

br. 2, Novi Sad, RS, престао је да важи дана 

19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58045 чији је носилац American-

Cigarette Company (Overseas) Limited, Zaehlerweg 4, 

Zug, CH-6300, CH, престао је да важи дана 

02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58086 чији је носилац Schibsted 

Print Media AS, Akersgata 55, 0180 Oslo, NO, престао 

је да важи дана 19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58117 чији је носилац DRENNAN 

INTERNATIONAL LIMITED, Bacardo Court, Temple 

Court, Oxford, OX4 2EX, GB, престао је да важи дана 

19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58118 чији је носилац EFG BANK 

EUROPEAN FINANCIAL GROUP S.A., 24 Quai du 

Seujet, 1211 Geneve 2 , CH, престао је да важи дана 

19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58145 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, 

NL, престао је да важи дана 22.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58148 чији је носилац Tamarind 

Hills Management Limited, Oliaji Trade Centre 1st 

Floor, Victoria, Mahe, SC, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 58154 чији је носилац CLASSIC 

SHOES DOO, Autoput 20, Zgrada 5, lok. 23, Beograd-

Zemun, RS, престао је да важи дана 22.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58155 чији је носилац Chen Ming, 

Te, No.2, Lane334, San-Fon Road, Fon-Chou City, 

Taichung Hsien, Taiwan R.O.C, TW, престао је да 

важи дана 23.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58156 чији је носилац Chen Ming, 

Te, No.2, Lane334, San-Fon Road, Fon-Chou City, 

Taichung Hsien, Taiwan R.O.C, TW, престао је да 

важи дана 23.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58157 чији је носилац BELUPO - 

Lijekovi i kozmetika, d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58172 чији је носилац Dr Viktor 

Raičević, 37000 Kruševac, Radovana Miloševića 20/15, 

RS, престао је да важи дана 20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58197 чији је носилац Metalpan 

d.o.o., Vitkovo, 37230 Aleksandrovac, RS, престао је 

да важи дана 26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58199 чији је носилац Predrag 

Mali, Cvijićeva br. 104, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58200 чији је носилац Predrag 

Mali, Cvijićeva br. 104, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58358 чији је носилац SILEN 

d.o.o., Uzun-Mirkova 10, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 06.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58367 чији је носилац Специјална 

гинеколошкa болницa "ЈЕВРЕМОВА" , Господара 

Јованова бр. 51, Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58443 чији је носилац AD 

"IMLEK", Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje 

bb, RS, престао је да важи дана 04.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58447 чији је носилац AD 

IMLEK, 11000 Beograd, Padinska Skela, Industrijsko 

naselje bb., RS, престао је да важи дана 06.03.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58450 чији је носилац AD 

IMLEK, Beograd, Padinska Skela, Industrijsko naselje 

bb, RS, престао је да важи дана 04.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58584 чији је носилац 

INDUSTRIJA VODE AQUA COM DOO, Gradac bb, 

Raška, RS, престао је да важи дана 27.02.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58641 чији је носилац Slaviša 

Radić, Sime Milutinovića Sarajlije 24, 21000 Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 21.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59074 чији је носилац Zoran 

Obradović, Beograd, Velje Miljkovića br. 14, RS, 

престао је да важи дана 02.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59083 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана 

04.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59090 чији је носилац BAUER 

CONSUMER MEDIA LIMITED, 21 Holborn Viaduct, 

London EC1A 2DY, GB, престао је да важи дана 

08.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59311 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd , Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59312 чији је носилац  Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59313 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59314 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju mlečnih, mlinskih proizvoda i 

čokolade PIONIR PARAĆIN d.o.o. Beograd, Пожешка 

65 б, 11000 Београд, RS, престао је да важи дана 

26.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59317 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 
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Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана 

04.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59321 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, usluge i trgovinu, export-import 

"AGROVITA" D.O.O., Bujanovac, Jovana Cvijića 4, 

RS, престао је да важи дана 27.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59376 чији је носилац 

BORGMANN HOLDING VERWALTUNGS-GMBH, 

Kleine Ruhrau 20, D-45279 Essen, DE, престао је да 

важи дана 20.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59456 чији је носилац "NOLIT" 

AD, Beograd, Terazije 27/II, RS, престао је да важи 

дана 14.03.2018. године. 

Жиг рег. бр. 59502 чији је носилац PT. 

Nutrifood Indonesia, Jl. Rawabali II No.3, Kawasan 

Industri Pulogadung (K.I.P) Jakarta 13920, ID, престао 

је да важи дана 14.03.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59724 чији је носилац 

"MORAVICA" d.o.o., 31230 Arilje, Stupčevići b.b., RS, 

престао је да важи дана 19.02.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 61013 чији је носилац ORION 

TELEKOM TIM d.o.o., Nehruova 93A, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 08.03.2018. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.08.2018. до 15.09.2018. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17895 

промењена је у Avon Products, Inc., 601 Midland 

Avenue, Rye, New York, 10580, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 23518 

промењена је у British American Tobacco (Brands) 

Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41757 

промењена је у HEMOFARM A.D. VRŠAC, 

Београдски пут бб, 26300, Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41770 

промењена је у Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз Милош" а.д., 

Јужна индустријска зона бб, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41852 

промењена је у HEMOFARM A.D., Београдски пут 

бб, 26 300, Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43427 

промењена је у Rodale Inc., 400 South 10th Street, 

Emmaus, Pennsylvania 18098, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43487 

промењена је у Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз Милош" а.д., 

Јужна индустријска зона бб, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43553 

промењена је у Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз Милош" а.д., 

Јужна индустријска зона бб, 34300 Аранђеловац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44516 

промењена је у PRESTOLITE ELECTRIC 

INCORPORATED, 30120 Hudson Drive, Novi, 

Michigan 48377, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51694 

промењена је у Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., 

Škofjeloška 6, 4000 Kranj, SI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58248 

промењена је у NOVA BRANDS S.A., 24, EMILE 

REUTER, 2420 LUXEMBOURG, LU; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59120 

промењена је у SAMSUNG ELECTRONICS CO. 

LTD. A Korean Corporation, 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59431 

промењена је у RED HAT, INC., 100 East Davie Street, 

Raleigh NC 27601, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60108 

промењена је у Mitsubishi Logisnext Co., Ltd., 1-1, 2-

Chome, Higashikotari, Nagaokakyo-shi, Kyoto, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66426 

промењена је у Hemijska industrija Župa doo, 

Шандора Петефија бб, Крушевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71921 

промењена је у Telegram  Messenger LLP, 71-75 Shelton 

Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74081 

промењена је у Logit d.o.o., Mилутина Миланковића 

7V, Београд, RS; 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 17620 извршен је пренос на BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Limited, Globe 

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

 

За жиг бр. 32062 извршен је пренос на 

TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, CH-

5330 Bad Zurzach, CH; 

 

За жиг бр. 32062 извршен је пренос на 

TRIUMPH INTERNATIONAL GmbH, 

MARSSTRASSE 40, 80335 MUNCHEN, DE; 

 

За жиг бр. 43427 извршен је пренос на Hearst 

Magazines,Inc., 300 West 57th Street, New York, NY 

10019, US; 

 

За жиг бр. 44219 извршен је пренос на 

STMicroelectronics International  N.V., Schiphol 

Boulevard 265, 1118 BH Schiphol,, NL; 

 

За жиг бр. 47013 извршен је пренос на 

TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, CH-

5330 Bad Zurzach, CH; 
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За жиг бр. 47013 извршен је пренос на 

TRIUMPH INTERNATIONAL GmbH, 

MARSSTRASSE 40, 80335 MUNCHEN, DE; 

 

За жиг бр. 48360 извршен је пренос на 

Cooperation Panda, 139 Tsarigradsko Shose Blvd., 

Sofia, 1784,, BG; 

 

За жиг бр. 51694 извршен је пренос на Тhe 

Goodyear Tire & Rubber Company, 200 Innovation 

Way, Akron, 44316 Ohio, US; 

 

За жиг бр. 55789 извршен је пренос на Еssity 

Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 03, Goteborg, 

Švedska., SE; 

 

За жиг бр. 60046 извршен је пренос на 

Предузеће-АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ доо,  ул.Бориса 

Кидрича бр.1., Бегаљица, Гроцка,Београд, RS; 

 

За жиг бр. 66611 извршен је пренос на 

WENGER S.A., Route de Bâle 63, 2800 Delémont, CH; 

 

За жиг бр. 70557 извршен је пренос на Savory 

World Ltd., Sotiriou Tofini, 4 AUDEH QUARTERS, 1st 

Floor, Flat/Office 101, 4102, Limassol, CY; 

 

За жиг бр. 70662 извршен је пренос на AL GROSSO 

DOO BEOGRAD, Водоводска 158, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 70956 извршен је пренос на Savory 

World Ltd., Sotiriou Tofini, 4 AUDEH QUARTERS, 1st 

Floor, Flat/Office 101, 4102, Limassol, CY; 

 

За жиг бр. 70982 извршен је пренос на 

Chempro d.o.o., Милутина Миланковића 112/7, 11070 

Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 71939 извршен је пренос на British 

American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 

Temple Place, London WC2R 2PG, Ujedinjeno 

Kraljevsyvo, UK; 

 

За жиг бр. 73292 извршен је пренос на 

Предузеће-АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ доо,  ул.Бориса 

Кидрича бр.1., Бегаљица, Гроцка,Београд, RS; 

 

За жиг бр. 74081 извршен је пренос на Аgremo 

d.o.o., Милутина Миланковића 7V, Београд, RS. 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 60505 уписана је залога на MK 

GROUP D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 

115e , Novi Beograd 11070, RS; 

 

За жиг бр. 66128 уписана је залога на MK 

GROUP D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 

115e , Novi Beograd 11070, RS; 

 

За жиг бр. 68285 уписана је залога на MK 

GROUP D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 

115e , Novi Beograd 11070, RS; 

 

За жиг бр. 68286 уписана је залога на MK 

GROUP D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 

115e , Novi Beograd 11070, RS; 

 

Упис ограничења списка робе и/ или услуга  

 

За жиг рег. број 59073 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 67646 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 

 

За жиг рег. број 71036 уписано je ограничење 

списка робе и/или услуга. 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  31/2018 – 34/2018  (16.08.2018 – 06.09.2018)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1375168 

(151) 30.08.2017 

(540) 

PROMETEON 

(732) PROMETEON 

TYRE GROUP S.R.L. 

(511) 12 17 35 37 39 

(111) 1377814 

(151) 28.12.2016 

(540) 

 

(732) HONDA MOTOR 

CO., LTD. 

(511) 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 

(111) 1386477 

(151) 14.06.2017 

(540) 

 

(732) GORENJE 

gospodinjski aparati, d.d. 

(511) 07 09 11 

(111) 1395323 

(151) 23.10.2017 

(540) 

ARKAYA 

(732) Mgr. Denisa Říha 

Palečková 

(511) 41 44 

(111) 1414086 

(151) 13.04.2018 

(540) 

 

(732) Bilz 

Werkzeugfabrik GmbH 

& Co. KG 

(511) 07 08 09 

(111) 1417483 

(151) 18.06.2018 

(540) 

CIGARETTES 

RUSSES 

(732) NV Biscuits 

Delacre SA 

(511) 30 

(111) 1417524 

(151) 12.07.2018 

(540) 

TESTAMENT 

(732) Zhoda Investments 

AB (publ) 

(511) 33 

(111) 1417525 

(151) 12.07.2018 

(540) 

VARIANT 

(732) Continental 

Matador Rubber, s.r.o. 

(511) 12 

(111) 1417527 

(151) 13.07.2018 

(540) 

ADVANSA 

(732) Advansa B.V. 

(511) 22 

(111) 1417528 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) Exonda Salon 

Tools GmbH 

(511) 08 11 35 37 

(111) 1417532 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) tesa SE 

(511) 01 06 11 20 21 

(111) 1417533 

(151) 24.04.2018 

(540) 

tesa POWER KIT 

(732) tesa SE 

(511) 01 06 11 20 21 

(111) 1417541 

(151) 27.06.2018 

(540) 

POWDERRAIN 

(732) Hansgrohe SE 

(511) 11 

(111) 1417545 

(151) 11.07.2018 

(540) 

Hachón 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 33 

(111) 1417553 

(151) 11.05.2018 

(540) 

 

(732) "SOPHARMA" 

AD 

(511) 05 

(111) 1417584 

(151) 24.10.2017 

(540) 

AIRSORTED 
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(732) Airsorted Limited 

(511) 35 36 37 42 43 45 

(111) 1417610 

(151) 23.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1417614 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) PUBLIC JOINT 

STOCK COMPANY 

GAZPROM NEFT 

(511) 03 04 09 14 16 18 

20 21 25 28 35 37 

(111) 1417616 

(151) 05.06.2018 

(540) 

 

(732) REMY 

COINTREAU 

LUXEMBOURG S.A. 

(511) 33 

(111) 1417636 

(151) 06.06.2018 

(540) 

cleanguard 

(732) nora systems 

GmbH 

(511) 17 19 27 

(111) 1417637 

(151) 22.02.2018 

(540) 

 

(732) CERAMICHE 

ATLAS CONCORDE 

SPA 

(511) 19 20 

(111) 1417646 

(151) 29.01.2018 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1417649 

(151) 09.02.2018 

(540) 

ETAS 

(732) AMINO UP 

CHEMICAL CO., LTD. 

(511) 01 05 29 30 32 

(111) 1417683 

(151) 01.12.2017 

(540) 

 

(732) FRANCOM S.P.A. 

(511) 06 12 19 20 35 37 

(111) 1417693 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) PUBLIC JOINT 

STOCK COMPANY 

GAZPROM NEFT 

(511) 03 04 09 14 16 18 

20 21 25 28 35 37 

(111) 1417706 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1417728 

(151) 20.02.2018 

(540) 

 

(732) YILDIZ 

ENTEGRE AGAC 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 19 20 35 

(111) 1417730 

(151) 01.12.2017 

(540) 

 

(732) Brantner 

Environment Group 

GmbH 

(511) 37 39 40 

(111) 1417734 

(151) 05.06.2018 

(540) 

 

(732) REMY 

COINTREAU 

LUXEMBOURG S.A. 

(511) 33 

(111) 1417742 

(151) 28.05.2018 

(540) 

 

(732) D&P Holding SA 

(511) 32 

(111) 1417744 

(151) 23.05.2018 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511) 29 30 

(111) 1417753 

(151) 16.04.2018 

(540) 

 

(732) GUILIN 

ZHISHEN 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511) 09 35 38 

(111) 1417767 

(151) 14.12.2017 

(540) 

 

(732) GANZHOU 

ACHTECK TOOL 

TECHNOLOGY CO., 

LTD 

(511) 06 07 

(111) 1417769 

(151) 05.06.2018 
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(540) 

 

(732) REMY 

COINTREAU 

LUXEMBOURG S.A. 

(511) 33 

(111) 1417779 

(151) 02.05.2018 

(540) 

ELYTIME 

(732) BIOFARMA 

(511) 09 10 44 

(111) 1417780 

(151) 27.04.2018 

(540) 

 

(732) ADALYA TOBACCO 

TÜTÜN MAMÜLLERI 

SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511) 04 

(111) 1417785 

(151) 07.02.2018 

(540) 

 

(732) RANCILIO 

GROUP S.P.A. 

(511) 07 09 11 30 

(111) 1417789 

(151) 05.06.2018 

(540) 

 

(732) REMY 

COINTREAU 

LUXEMBOURG S.A. 

(511) 33 

(111) 1417813 

(151) 27.06.2018 

(540) 

PHARMAGRIP 

FORTE 

(732) LABORATORIOS 

CINFA, S.A. 

(511) 05 

(111) 1417818 

(151) 10.05.2018 

(540) 

 

(732) AG Capital AD 

(511) 36 

(111) 1417824 

(151) 19.06.2018 

(540) 

 

(732) NOVAKEM OOD 

(511) 01 02 35 

(111) 1417831 

(151) 12.06.2018 

(540) 

TEAVELOPE 

(732) J.T. Ronnefeldt KG 

(511) 30 

(111) 1417832 

(151) 27.06.2018 

(540) 

YUTRA 

(732) Adam Sławomir 

Galas 

(511) 06 07 19 

(111) 1417844 

(151) 12.06.2018 

(540) 

EMERGENT 

TECHNOLOGY 

(732) Responsible Gold 

Operations Ltd. 

(511) 36 

(111) 1417869 

(151) 05.04.2018 

(540) 

 

(732) PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS LA 

GARZA, S.A. 

(511) 30 

(111) 1417907 

(151) 19.06.2018 

(540) 

 

(732) DI Dr. Carmen 

Krauss 

(511) 33 

(111) 1417908 

(151) 19.06.2018 

(540) 

 

(732) DI Dr. Carmen 

Krauss 

(511) 33 

(111) 1417955 

(151) 12.06.2018 

(540) 

EMERGENT 

PAYMENTS 

(732) Emergent 

Payments, Inc. 

(511) 36 

(111) 1417968 

(151) 28.06.2018 

(540) 

PACK YOUR BAG 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511) 30 

(111) 1417972 

(151) 02.07.2018 

(540) 

 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511) 30 

(111) 1417977 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) TOMIL s.r.o. 

(511) 03 05 16 35 38 

(111) 1418001 

(151) 20.04.2018 

(540) 
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(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1418002 

(151) 28.02.2018 

(540) 

gorenje lonTech 

(732) Gorenje 

gospodinjski aparati, d.d. 

(511) 07 11 

(111) 1418008 

(151) 21.06.2018 

(540) 

 

(732) Ferrero oHG mbH 

(511) 30 

(111) 1418049 

(151) 20.03.2018 

(540) 

DIRTSTOP 

(732) I.V.A.R. S.P.A. 

(511) 11 

(111) 1418055 

(151) 21.02.2018 

(540) 

naturschön 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511) 03 18 21 

(111) 1418060 

(151) 22.12.2017 

(540) 

CORRENDER 

(732) voestalpine Stahl 

GmbH 

(511) 06 07 11 12 21 40 

(111) 1418081 

(151) 20.06.2018 

(540) 

animonda BEST 

CUTS 

(732) animonda petcare 

gmbh 

(511) 31 

(111) 1418103 

(151) 17.04.2018 

(540) 

 

(732) GENOMED S.A. 

(511) 05 35 42 44 

(111) 1418135 

(151) 11.01.2018 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 30 32 35 

(111) 1418149 

(151) 04.05.2018 

(540) 

LADY MILLION 

EMPIRE 

(732) PUIG FRANCE 

(511) 03 

(111) 1418154 

(151) 05.06.2018 

(540) 

BELLAMI 

(732) Bellami Hair, LLC 

(511) 03 08 11 21 26 35 

44 

(111) 1418162 

(151) 05.04.2018 

(540) 

 

(732) SARDES 

OTOMOTİV SANAYİ 

İTHALAT İHRACAT 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 07 

(111) 1418174 

(151) 06.02.2018 

(540) 

 

(732) PUBLIC JOINT 

STOCK COMPANY 

GAZPROM NEFT 

(511) 01 04 09 12 25 35 

37 42 

(111) 1418181 

(151) 16.02.2018 

(540) 

PAINflex 

(732) Martina Schröder 

(511) 10 24 

(111) 1418183 

(151) 12.07.2018 

(540) 

 

(732) Heineken 

Brouwerijen B.V. 

(511) 32 

(111) 1418185 

(151) 24.04.2018 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

XINLONG GROUP CO., 

LTD. 

(511) 01 

(111) 1418207 

(151) 13.07.2018 

(540) 

RAIN DANCE 

(732) Unicompany 

S.p.A. 

(511) 03 

(111) 1418224 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1418225 

(151) 16.03.2018 

(540) 

 

(732) INCA 

PROPERTIES S.R.L. 

(511) 33 

(111) 1418226 

(151) 26.04.2018 

(540) 

 

(732) "WIELTON" 

SPÓŁKA AKCYJNA 

(511) 07 12 39 40 

(111) 1418232 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Shenzhen Power 

Advance Limited 

(511) 09 
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(111) 1418239 

(151) 13.06.2018 

(540) 

 

(732) ENIGMA Ltd. 

(511) 13 

(111) 1418241 

(151) 19.06.2018 

(540) 

BIARRITZ 

(732) NV Biscuits 

Delacre SA 

(511) 30 

(111) 1418258 

(151) 20.06.2018 

(540) 

animonda MEATY 

DELIGHT 

(732) animonda petcare 

gmbh 

(511) 31 

(111) 1418268 

(151) 15.12.2017 

(540) 

 

(732) CNH Industrial 

N.V. 

(511) 07 12 

(111) 1418278 

(151) 20.04.2018 

(540) 

DNA Dynamic New 

Athletics 

(732) European 

Athletics, association de 

droit suisse 

(511) 21 28 41 

(111) 1418279 

(151) 09.01.2018 

(540) 

 

(732) GRAFOTISAK 

d.o.o. GRUDE 

(511) 16 

(111) 1418303 

(151) 10.04.2018 

(540) 

 

(732) Cremio EAD 

(511) 29 30 

(111) 1418304 

(151) 27.05.2018 

(540) 

Rummy Max 

(732) S.B.A. METAL 

WORKS LTD 

(511) 06 19 

(111) 1418323 

(151) 09.01.2018 

(540) 

 

(732) EUPSProvider 

s.r.o. 

(511) 36 

(111) 1418350 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Guizhou Yiqing 

Photoelectric Group Co., 

Ltd. 

(511) 09 

(111) 1418366 

(151) 27.05.2018 

(540) 

Maze 

(732) S.B.A METAL 

WORKS LTD 

(511) 06 19 

(111) 1418367 

(151) 27.05.2018 

(540) 

Rummy 

(732) S.B.A METAL 

WORKS LTD 

(511) 06 19 

(111) 1418380 

(151) 19.06.2018 

(540) 

FOLLOW THE FOX 

(732) Heineken 

Brouwerijen B.V. 

(511) 33 

(111) 1418402 

(151) 07.05.2018 

(540) 

 

(732) FIDIFARM d.o.o. 

(511) 05 

(111) 1418417 

(151) 26.06.2018 

(540) 

NESTLE YES 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511) 29 30 

(111) 1418428 

(151) 12.06.2018 

(540) 

BFS 

(732) Brenntag Holding 

GmbH 

(511) 03 

(111) 1418447 

(151) 03.05.2018 

(540) 

MYPLAYCASE 

(732) bioMérieux 

(511) 09 41 42 

(111) 1418458 

(151) 17.04.2018 

(540) 

ALLSIX 

(732) PROJETCLUB 

(511) 09 18 25 28 

(111) 1418461 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) Kaufland 

Warenhandel GmbH & 

Co. KG 

(511) 29 30 31 32 

(111) 1418466 

(151) 29.05.2018 

(540) 

 

(732) International 

Paralympic Committee 

e.V. 

(511) 09 16 25 36 41 

(111) 1418468 

(151) 19.02.2018 

(540) 

 

(732) BADEL 1862 d.d. 

vina, alkoholna i 

bezalkoholna pića 

(511) 33 

(111) 1418482 

(151) 01.06.2018 
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(540) 

 

(732) HEXAGONA 

(511) 18 25 

(111) 1418499 

(151) 02.03.2018 

(540) 

Western Pacific 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1418555 

(151) 11.07.2018 

(540) 

SKILLSONICS 

(732) SkillSonics 

International AG 

(511) 41 42 

(111) 1418561 

(151) 19.05.2018 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 32 35 43 

(111) 1418574 

(151) 18.07.2018 

(540) 

BERRY BOOST 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1418593 

(151) 07.06.2018 

(540) 

 

(732) SKSHU Paint 

Co.,Ltd. 

(511) 02 

(111) 1418619 

(151) 13.04.2018 

(540) 

THE HEAT 

COMPANY 

(732) The Heat Company 

Aktivwärme- und 

Aktivkühlprodukte 

GmbH 

(511) 10 11 25 

(111) 1418635 

(151) 18.06.2018 

(540) 

STEVE MADDEN 

(732) Steven Madden 

Ltd. 

(511) 25 

(111) 1418637 

(151) 25.07.2018 

(540) 

COTTONTOUCH 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 03 

(111) 1418684 

(151) 31.05.2018 

(540) 

 

(732) AVON 

PRODUCTS 

KABUSHIKI KAISHA 

(AVON PRODUCTS 

CO., LTD.) 

(511) 03 

(111) 1418709 

(151) 18.06.2018 

(540) 

MARHABA 

(732) London Dollar Ltd 

(511) 34 

(111) 1418715 

(151) 05.06.2018 

(540) 

IQOS HEAT 

CONTROL 

TECHNOLOGY 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1418722 

(151) 31.05.2018 

(540) 

MISSION 

LUXEBEAUTÉ 

(732) AVON 

PRODUCTS 

KABUSHIKI KAISHA 

(AVON PRODUCTS 

CO., LTD.) 

(511) 03 

(111) 1418723 

(151) 31.05.2018 

(540) 

MISSION Y 

(732) AVON 

PRODUCTS 

KABUSHIKI KAISHA 

(AVON PRODUCTS 

CO., LTD.) 

(511) 03 

(111) 1418737 

(151) 19.05.2018 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 32 35 43 

(111) 1418738 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Sichuan 

Jishengtang 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(511) 05 

(111) 1418768 

(151) 09.05.2018 

(540) 

PEGGY 

(732) C.I.V. - 

CONSORZIO 

ITALIANO VIVAISTI - 

Società consortile a r.l. 

(511) 31 

(111) 1418770 

(151) 18.01.2018 

(540) 

 

(732) STANDARD 

PROFİL OTOMOTİV 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞIRKETİ 

(511) 06 12 17 

(111) 1418781 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) Giordana Mill 

(511) 03 25 41 44 

(111) 1418782 

(151) 29.11.2017 
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(540) 

 

(732) LOTA 

AYAKKABİ VE DERİ 

SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 18 25 35 

(111) 1418814 

(151) 25.06.2018 

(540) 

XEAL 

(732) Nobel Biocare 

Services AG 

(511) 10 41 44 

(111) 1418820 

(151) 16.05.2018 

(540) 

SIXSENTIX 

(732) Sixsentix AG 

(511) 09 35 42 

(111) 1418852 

(151) 09.05.2018 

(540) 

 

(732) SOLARIS BUS & 

COACH SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(511) 12 

(111) 1418861 

(151) 19.07.2018 

(540) 

COUNTRY 

FARMS 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511) 31 

(111) 1418916 

(151) 18.06.2018 

(540) 

LOVING TAN 

(732) Love Cosmetics 

Pty Ltd 

(511) 03 

(111) 1418934 

(151) 01.06.2017 

(540) 

AVA 

(732) Nokia Solutions 

and Networks OY 

(511) 09 42 

(111) 1418935 

(151) 15.05.2018 

(540) 

LAST DAY 

(732) Pryakhin Andrey 

Sergeevich 

(511) 09 16 41 42 

(111) 1418942 

(151) 08.05.2018 

(540) 

AIR-NEX 

(732) BRAIN BEE 

S.p.A. 

(511) 09 37 

(111) 1418950 

(151) 30.05.2018 

(540) 

VIVA - FRESH TO GO 

(732) OMV Refining & 

Marketing GmbH 

(511) 29 30 31 32 35 43 

(111) 1418979 

(151) 13.11.2017 

(540) 

 

(732) STATARE 

BRANDS LTD 

(511) 06 16 18 20 21 

(111) 1418989 

(151) 11.04.2018 

(540) 

 

(732) OPTIMA S.P.A. 

(511) 30 43 

(111) 1419000 

(151) 03.04.2017 

(540) 

Aurora 

Humanitarian 

Initiative 

(732) INITIATIVES 

FOR DEVELOPMENT 

OF ARMENIA Charity 

Foundation 

(511) 35 41 

(111) 1419005 

(151) 18.12.2017 

(540) 

IPCHAIN 

(732) Assotsiatsiya 

"Natsionalniy 

Koordinatsionniy Tsentr 

Obrabotki Tranzaktsiy s 

Pravami i Objektami 

Intellektualnoy 

Sobstvennosti" 

(511) 09 35 36 38 41 42 

45 

(111) 1419020 

(151) 03.05.2018 

(540) 

 

(732) SELUZ KİMYA 

KOZMETİK TİCARET 

VE SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 03 05 35 

(111) 1419022 

(151) 19.02.2018 

(540) 

 

(732) RAI-

Radiotelevisione italiana 

Spa 

(511) 38 41 

(111) 1419046 

(151) 07.12.2017 

(540) 

 

(732) Xiaomi Inc. 

(511) 09 

(111) 1419065 

(151) 15.12.2017 

(540) 

 

(732) CNH Industrial 

N.V. 

(511) 07 12 

(111) 1419066 

(151) 07.04.2018 

(540) 

 

(732) OAK Berlin GmbH 

(511) 03 35 44 

(111) 1419067 

(151) 11.04.2018 

(540) 

GOPLANA 

(732) COLIAN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ 

(511) 29 30 

(111) 1419080 

(151) 13.07.2018 

(540) 

MOTOROLA 1 
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(732) Motorola 

Trademark Holdings, 

LLC 

(511) 09 

(111) 1419103 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) Exonda Salon 

Tools GmbH 

(511) 08 11 35 37 

(111) 1419105 

(151) 27.06.2018 

(540) 

 

(732) SOLLINI GINO 

S.R.L. 

(511) 35 

(111) 1419107 

(151) 22.06.2018 

(540) 

NIVEA CURL 

REFINE 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 

(111) 1419131 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) TOMIL s.r.o. 

(511) 03 05 16 35 38 

(111) 1419132 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) PKE Electronics 

AG 

(511) 09 37 42 

(111) 1419142 

(151) 31.05.2018 

(540) 

M. A. FORDMAX 

(732) M. A. Ford Mfg. 

Co., Inc. 

(511) 07 

(111) 1419167 

(151) 23.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1419176 

(151) 28.05.2018 

(540) 

 

(732) 

Balakovorezinotecknica 

Public Joint Stock 

Company 

(511) 01 07 12 17 19 27 

(111) 1419180 

(151) 07.06.2018 

(540) 

PHOSTOXIN 

(732) DEGESCH GmbH 

(511) 05 

(111) 1419200 

(151) 17.12.2017 

(540) 

BUSINESS CHAT 

(732) Apple Inc. 

(511) 35 42 

(111) 1419244 

(151) 12.07.2018 

(540) 

LUMIERE 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 09 

(111) 1419269 

(151) 16.05.2018 

(540) 

Rondotex 

(732) RKW Agri GmbH 

& Co. KG 

(511) 17 22 24 

(111) 1419281 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1419296 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1419299 

(151) 25.06.2018 

(540) 

OXURION 

(732) ThromboGenics 

(511) 05 42 44 

(111) 1419304 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1419310 

(151) 28.12.2017 

(540) 

 

(732) Ing. Alexander 

Schaufler 

(511) 09 16 35 36 41 42 

(111) 1419323 

(151) 20.02.2018 

(540) 

 

(732) YILDIZ 

ENTEGRE AGAC 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 19 20 35 

(111) 1419329 

(151) 04.06.2018 

(540) 

TEYO 

(732) R. Seelig & Hille 

oHG 

(511) 30 32 

(111) 1419336 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1419364 

(151) 20.06.2018 

(540) 

 

(732) Nokia Corporation 

(511) 09 

(111) 1419373 

(151) 20.12.2016 
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(540) 

 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511) 03 09 12 14 16 18 

25 28 

(111) 1419395 

(151) 30.05.2018 

(540) 

 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511) 03 

(111) 1419406 

(151) 12.06.2018 

(540) 

 

(732) Emergent 

Payments, Inc. 

(511) 36 

(111) 1419408 

(151) 19.07.2018 

(540) 

BETAB 

(732) BIOLCHIM S.P.A. 

(511) 01 

(111) 1419446 

(151) 25.05.2018 

(540) 

INKU 

(732) Roland DG Europe 

Holdings B.V. 

(511) 02 09 

(111) 1419455 

(151) 31.05.2018 

(540) 

MISSION 

(732) AVON 

PRODUCTS 

KABUSHIKI KAISHA 

(AVON PRODUCTS 

CO., LTD.) 

(511) 03 

(111) 1419456 

(151) 30.11.2017 

(540) 

 

(732) PEPCO 

MARKETING Sp. z o.o. 

(511) 09 11 

(111) 1419483 

(151) 11.01.2018 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 30 32 35 

(111) 1419488 

(151) 13.09.2017 

(540) 

 

(732) FLO - SOCIETA' 

PER AZIONI 

(511) 08 20 21 

(111) 1419494 

(151) 11.01.2018 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 30 32 35 

(111) 1419505 

(151) 25.06.2018 

(540) 

TiUltra 

(732) Nobel Biocare 

Services AG 

(511) 10 41 44 

(111) 1419508 

(151) 07.05.2018 

(540) 

 

(732) Herbert Kluth 

(GmbH & Co. KG) 

(511) 29 30 31 

(111) 1419536 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511) 01 03 05 09 10 31 

35 41 42 44 

(111) 1419544 

(151) 02.10.2017 

(540) 

IQVIA 

(732) Quintiles IMS 

Incorporated 

(511) 09 35 41 42 44 45 

(111) 1419555 

(151) 07.05.2018 

(540) 

TankmixIT 

(732) Yara International 

ASA 

(511) 01 09 42 

(111) 1419559 

(151) 10.11.2017 

(540) 

 

(732) CAMARELO s.c. 

Piotr Pinis Jacek Pinis 

(511) 12 18 20 24 28 35 

(111) 1419569 

(151) 06.03.2018 

(540) 

 

(732) Kaufland 

Warenhandel GmbH & 

Co. KG 

(511) 29 30 31 32 

(111) 1419617 

(151) 20.04.2018 

(540) 

KRONOTEX 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1419622 

(151) 20.09.2017 

(540) 

 

(732) ProfiOffice GmbH 

(511) 07 09 16 

(111) 1419623 

(151) 22.12.2017 

(540) 
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(732) 

CALZATURIFICIO 

ZAMBERLAN S.R.L. 

(511) 06 18 25 28 

(111) 1419648 

(151) 15.02.2018 

(540) 

 

(732) GUCCIO GUCCI 

S.P.A. 

(511) 09 14 18 25 

(111) 1419670 

(151) 28.05.2018 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

HANXIANG TONGDA 

IMPORT AND EXPORT 

CO., LTD. 

(511) 35 

(111) 1419681 

(151) 01.02.2018 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi DEVOLLI 

CORPORATION 

DOOEL Skopje 

(511) 06 16 20 21 22 24 

27 28 35 

(111) 1419682 

(151) 01.02.2018 

(540) 

Comodita 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi DEVOLLI 

CORPORATION 

DOOEL Skopje 

(511) 06 16 20 21 22 24 

27 28 35 

(111) 1419686 

(151) 06.07.2018 

(540) 

ONCOURSE 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511) 09 42 

(111) 1419690 

(151) 16.01.2018 

(540) 

 

(732) "AC FOOD" d.o.o. 

(511) 29 30 35 

(111) 1419692 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1419693 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1419736 

(151) 06.06.2018 

(540) 

COOL PLAY 

(732) Lacoste 

(511) 03 

(111) 1419760 

(151) 26.04.2018 

(540) 

 

(732) Farmavita S.r.l. 

(511) 03 

(111) 1419812 

(151) 07.06.2018 

(540) 

 

(732) Qingdao Bangyuan 

Technologies Co., Ltd. 

(511) 22 

(111) 1419819 

(151) 01.05.2018 

(540) 

Vibendo 

(732) Vibendo GmbH 

(511) 09 35 38 41 42 

(111) 1419826 

(151) 04.07.2018 

(540) 

REACH FOR 

MORE 

(732) Davidoff & Cie SA 

(511) 34 

(111) 1419845 

(151) 05.06.2018 

(540) 

IQOS TOBACCO 

HEATING 

SYSTEM 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1419877 

(151) 27.12.2017 

(540) 

 

(732) Pearson plc 

(511) 35 36 38 

(111) 1419885 

(151) 15.06.2018 

(540) 

M1 

(732) M1 Kliniken AG 

(511) 05 35 44 

(111) 1419892 

(151) 13.07.2018 

(540) 

LIDBREE 

(732) Pharmanest AB 

(511) 05 

(111) 1419904 

(151) 31.01.2018 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 16 35 38 41 42 

(111) 1419908 

(151) 12.06.2017 

(540) 

Kress 

(732) POSITEC 

Germany GmbH 

(511) 07 08 09 11 12 20 25 

(111) 1419923 

(151) 04.01.2018 

(540) 

 

(732) BITBAY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(511) 36 

(111) 1419938 

(151) 11.07.2018 

(540) 

ML i f e 

(732) PF Distribution a.s. 

(511) 29 30 31 32 33 

(111) 1419946 

(151) 09.03.2018 
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(540) 

 

(732) SOJER d.o.o. 

(511) 03 41 44 

(111) 1419955 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1419969 

(151) 07.06.2018 

(540) 

TEXTURE 

(732) APPLE INC. 

(511) 09 

(111) 1419995 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1419996 

(151) 29.03.2018 

(540) 

 

(732) AS A. Le Coq 

(511) 32 33 

(111) 1420001 

(151) 23.01.2018 

(540) 

aiwa 

(732) Danvistano 

Trading Ltd. 

(511) 07 08 09 11 

(111) 1420003 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1420008 

(151) 27.05.2018 

(540) 

Updeck 

(732) S.B.A METAL 

WORKS LTD 

(511) 06 19 

(111) 1420024 

(151) 07.05.2018 

(540) 

 

(732) Food Promotion 

Shpk. 

(511) 30 

(111) 1420029 

(151) 03.01.2018 

(540) 

ECO PULS 

(732) REHAU AG + Co 

(511) 17 19 

(111) 1420030 

(151) 08.12.2017 

(540) 

ENERCON 

(732) Enercon GmbH 

(511) 07 09 37 

(111) 1420032 

(151) 21.11.2017 

(540) 

 

(732) Lacerta 

Technologies Inc. 

(511) 05 

(111) 1420036 

(151) 26.06.2018 

(540) 

 

(732) Zinkteknik AB 

(511) 06 40 

(111) 1420042 

(151) 23.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1420043 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1420045 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

YUNDA 

INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511) 42 

(111) 1420076 

(151) 27.12.2017 

(540) 

LIVARNO 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 04 06 08 09 10 11 

12 14 16 18 19 20 21 22 

23 24 27 28 

(111) 1420086 

(151) 11.12.2017 

(540) 

 

(732) Qingdao Qizhou 

Rubber Co., Ltd. 

(511) 12 

(111) 1420100 

(151) 12.02.2018 

(540) 

Amatti 

(732) KRASYK, Ihor 

TOPCHII, Igor 

(511) 33 

(111) 1420102 

(151) 16.02.2018 

(540) 

PEGO 

(732) PEGO S.R.L. 

(511) 09 

(111) 1420105 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1420107 

(151) 10.04.2018 
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(540) 

 

(732) Cremio EAD 

(511) 29 30 

(111) 1316810 

(151) 22.06.2015 

(540) 

 

(732) ThyssenKrupp AG 

(511) 01 04 06 07 09 11 

12 17 19 35 36 37 38 39 

40 41 42 

(111) 1325540 

(151) 26.08.2016 

(540) 

 

(732) Hostettler AG 

Sursee 

(511) 03 04 09 12 17 18 

24 25 28 

(111) 1352339 

(151) 10.01.2017 

(540) 

 

(732) STILL ON 

HOLIDAYS, S.L. 

(511) 09 

(111) 1373224 

(151) 22.05.2017 

(540) 

 

(732) Birkenstock Sales 

GmbH 

(511) 03 05 44 

(111) 1393774 

(151) 14.12.2017 

(540) 

 

(732) MAGIC 

PRODUCTION GROUP 

(M.P.G.) SA 

(511) 09 28 30 41 

(111) 1400337 

(151) 01.12.2017 

(540) 

 

(732) Marlow Foods 

Limited 

(511) 05 16 29 30 43 44 

(111) 1402538 

(151) 15.05.2017 

(540) 

HeatTec 

(732) Triflex GmbH & 

Co. KG 

(511) 01 02 11 17 

(111) 1405224 

(151) 24.01.2018 

(540) 

 

(732) MORETTI 

MARELLA 

(511) 12 

(111) 1420121 

(151) 23.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1420129 

(151) 16.04.2018 

(540) 

TESY 

(732) TESY OOD 

(511) 07 09 11 16 35 37 

38 42 

(111) 1420159 

(151) 01.08.2018 

(540) 

FERRERO EGGS 

SUPREMINI 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511) 30 

(111) 1420219 

(151) 03.07.2018 

(540) 

MISTRAL 

(732) MBDA S.A.S. 

(511) 13 

(111) 1420232 

(151) 22.12.2017 

(540) 

 

(732) Autonomous 

nonprofit organization 

"TV-Novosti" 

(511) 09 35 38 41 42 

(111) 1420267 

(151) 29.06.2018 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511) 09 

(111) 1420294 

(151) 05.07.2018 

(540) 

PALEXIA 

(732) Grünenthal GmbH 

(511) 05 

(111) 1420302 

(151) 07.05.2018 

(540) 

ZOA 

(732) Richter Gedeon 

Nyrt. 

(511) 09 10 44 

(111) 1420303 

(151) 03.05.2018 

(540) 

AYOLA 

(732) Richter Gedeon 

Nyrt. 

(511) 09 10 44 

(111) 1420307 

(151) 19.06.2018 

(540) 

LUKAS 

PODOLSKI 

(732) Lukas Podolski 

(511) 03 

(111) 1420319 

(151) 18.06.2018 

(540) 

 

(732) Davidoff & Cie SA 

(511) 34 

(111) 1420364 

(151) 18.04.2018 

(540) 

Sustaguard Artro 

(732) "AnviLab" 

Company Limited 

(511) 05 

(111) 1420373 

(151) 19.03.2018 
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(540) 

 

(732) WEICHAI 

POWER CO., LTD. 

(511) 04 07 12 37 

(111) 1420414 

(151) 11.07.2018 

(540) 

gram 

(732) Lantah LLC 

(511) 36 

(111) 1420435 

(151) 18.07.2018 

(540) 

Paylican 

(732) Jean Gurunlian 

(511) 42 

(111) 1420461 

(151) 14.03.2018 

(540) 

ICE CHILL 

(732) Unilever N.V. 

(511) 03 

(111) 1420474 

(151) 25.06.2018 

(540) 

 

(732) JOINT STOCK 

COMPANY "BIOCAD" 

(511) 05 

(111) 1420484 

(151) 19.02.2018 

(540) 

 

(732) EFE ALKOLLÜ 

İÇECEKLER TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 33 

(111) 1420503 

(151) 18.07.2018 

(540) 

TOZYRE 

(732) SK 

BIOPHARMACEUTICA

LS CO., LTD. 

(511) 05 

(111) 1420559 

(151) 18.05.2018 

(540) 

No verbal elements 

found 

(732) DONGYING HI-

TECH SPRING 

CHEMICAL 

INDUSTRIAL CO., LTD. 

(511) 01 

(111) 1420565 

(151) 01.08.2018 

(540) 

RYGLENTI 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1420601 

(151) 02.08.2018 

(540) 

ENERGY BOX 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1420633 

(151) 20.07.2018 

(540) 

TATOUAGE 

SIGNATURE 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1420715 

(151) 11.06.2018 

(540) 

GLISS SUPREME 

LENGTH 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1330770 

(151) 31.03.2016 

(540) 

ENEXIO 

(732) ENEXIO 

Management GmbH 

(511) 01 06 07 09 11 17 

19 20 21 24 35 37 40 42 

(111) 1332844 

(151) 07.06.2016 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec AG 

(511) 01 02 16 17 19 20 

27 35 36 37 40 42 

(111) 1332846 

(151) 07.06.2016 

(540) 

SWISS KRONO 

(732) SWISS KRONO 

Tec AG 

(511) 01 02 16 17 19 20 

27 35 36 37 40 42 

(111) 1397372 

(151) 15.03.2017 

(540) 

 

(732) Kaufland Dienstleistung 

GmbH & Co. KG 

(511) 02 03 04 05 06 07 

08 09 10 11 12 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

34 35 36 38 39 40 41 42 

43 44 

(111) 1398693 

(151) 27.11.2017 

(540) 

 

(732) BI-QEM Pte. Ltd. 

(511) 01 

(111) 1401001 

(151) 09.05.2017 

(540) 

 

(732) Sony Corporation 

(511) 09 16 28 37 38 41 

42 

(111) 1406227 

(151) 20.06.2017 

(540) 

DENSOLEN 

(732) DENSO-Holding 

GmbH & Co. 

(511) 01 02 17 19 

(111) 1409730 

(151) 05.10.2017 

(540) 

 

(732) Klaus Faber AG 

(511) 06 09 16 35 39 40 

(111) 1420724 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) Yiwu Lihu Auto 

Accessory Co., Ltd. 

(511) 12 24 27 
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(111) 1420754 

(151) 25.07.2018 

(540) 

GLOBL ENGINEE 

(732) Fatmir Imeri 

(511) 25 32 

(111) 1420756 

(151) 24.07.2018 

(540) 

Vectron Eco Cruise 

(732) Siemens 

Aktiengesellschaft 

(511) 09 

(111) 1420765 

(151) 16.05.2018 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511) 03 

(111) 1420775 

(151) 26.06.2018 

(540) 

MYKRONOZ 

(732) KRONOZ LLC 

(511) 09 14 38 42 

(111) 1420794 

(151) 25.07.2018 

(540) 

SPIRALO 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 30 

(111) 1420820 

(151) 30.05.2018 

(540) 

NobelPearl 

(732) Nobel Biocare 

Services AG 

(511) 05 10 41 

(111) 1420822 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 32 35 43 

(111) 1420847 

(151) 25.04.2018 

(540) 

 

(732) ROLF Lubricants 

GmbH 

(511) 01 02 04 

(111) 1420876 

(151) 07.03.2018 

(540) 

ORIFLAME LASH 

WRAP 

TECHNOLOGY 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511) 03 

(111) 1420896 

(151) 15.06.2018 

(540) 

CHROMAVERB 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1420899 

(151) 23.05.2018 

(540) 

NOCCO 

(732) No Carbs 

Company AB 

(511) 05 25 28 29 30 32 

35 41 43 

(111) 1420911 

(151) 07.03.2018 

(540) 

NOME 

(732) KRASYK, Ihor 

TOPCHII, Igor 

(511) 33 

(111) 1420923 

(151) 25.06.2018 

(540) 

Blikk 

(732) Ranova GbR 

(vertretungsberechtigter 

Gesellschafter: Dr. 

Bertram Braun, 59199 

Bönen) 

(511) 42 44 

(111) 1420927 

(151) 21.05.2018 

(540) 

KOKU 

(732) S.C. LOOP 

PRODUCTIONS S.R.L. 

(511) 30 32 

(111) 1420935 

(151) 18.06.2018 

(540) 

Tetric PowerFill 

(732) Ivoclar Vivadent 

AG 

(511) 05 

(111) 1420937 

(151) 13.07.2018 

(540) 

AVON HERSTORY 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511) 03 

(111) 1420938 

(151) 18.06.2018 

(540) 

Tetric PowerFlow 

(732) Ivoclar Vivadent 

AG 

(511) 05 

(111) 1420947 

(151) 22.06.2018 

(540) 

KYBUTEX 

(732) Kyburz 

Bettwarenfabrik AG 

(511) 20 21 22 24 25 

(111) 1420955 

(151) 23.04.2018 

(540) 

 

(732) THE NIKKA 

WHISKY DISTILLING 

CO., LTD 

(511) 33 

(111) 1420961 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511) 32 35 43 

(111) 1420970 

(151) 06.04.2018 

(540) 

ZIMA 
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(732) EVROSAD D.O.O. 

(511) 33 35 

(111) 1420988 

(151) 07.04.2018 

(540) 

 

(732) WSC Wine & 

Spirit Company GmbH 

& Co. KG 

(511) 33 

(111) 1421001 

(151) 21.12.2017 

(540) 

 

(732) A1 Telekom 

Austria 

Aktiengesellschaft 

(511) 09 10 16 28 35 36 

37 38 41 42 44 45 

(111) 1421006 

(151) 16.07.2018 

(540) 

AZQORE 

(732) CA INDOSUEZ 

WEALTH (GROUP) 

(511) 36 

(111) 1421036 

(151) 13.07.2018 

(540) 

PARIS-DEAUVILLE 

(732) CHANEL 

(511) 03 

(111) 1421050 

(151) 14.05.2018 

(540) 

 

(732) SLV GROUP 

Dariusz Telka 

(511) 06 19 35 

(111) 1421052 

(151) 23.01.2018 

(540) 

GoldStar 

(732) Danvistano 

Trading Ltd. 

(511) 07 08 09 11 

(111) 1421056 

(151) 21.06.2018 

(540) 

CANDINE 

(732) AGRO 

SELECTIONS FRUITS 

(511) 29 31 32 

(111) 1421057 

(151) 09.02.2018 

(540) 

 

(732) L.B. PLAST S.r.l. 

(511) 06 11 20 

(111) 1421065 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1421068 

(151) 07.03.2018 

(540) 

Taycan 

(732) Dr. Michael 

Gordon 

(511) 03 04 06 07 08 09 

11 12 14 16 18 20 21 24 

25 26 27 28 34 35 36 37 

39 41 42 43 

(111) 1421069 

(151) 29.05.2018 

(540) 

Simple Made Better 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511) 09 14 18 24 25 26 

35 42 

(111) 1421075 

(151) 28.03.2018 

(540) 

 

(732) MS 

TRADEMARKS Sp. z 

o.o. 

(511) 18 25 28 

(111) 1421126 

(151) 31.01.2018 

(540) 

 

(732) DUMEK S.R.L. 

(511) 06 07 09 37 

(111) 1421131 

(151) 20.06.2018 

(540) 

 

(732) DYNAMIC 

COLOR INC. 

(511) 02 

(111) 1421161 

(151) 09.03.2018 

(540) 

 

(732) ADDAX TEKSTİL 

KONFEKSİYON 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511) 24 25 35 

(111) 1421179 

(151) 31.05.2018 

(540) 

 

(732) AVON 

PRODUCTS 

KABUSHIKI KAISHA 

(AVON PRODUCTS 

CO., LTD.) 

(511) 03 

(111) 1421183 

(151) 31.05.2018 

(540) 

 

(732) UNIARC 

LIMITED 

(511) 07 

(111) 1421194 

(151) 29.05.2018 

(540) 

ICE POWER 

(732) FYSIOLINE OY 

(511) 05 10 

(111) 1421201 

(151) 28.05.2018 

(540) 
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(732) CONSORZIO 

VINI ASOLO 

MONTELLO 

(511) 32 33 35 

(111) 1421209 

(151) 31.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 41 

(111) 1421218 

(151) 04.06.2018 

(540) 

 

(732) Gordeev Yuri 

Valeriyevich 

(511) 08 44 

(111) 1421228 

(151) 19.03.2018 

(540) 

DRACOON 

(732) SSP Europe GmbH 

(511) 09 35 38 42 

(111) 1421229 

(151) 08.01.2018 

(540) 

 

(732) Meopta - optika, 

s.r.o. 

(511) 09 

(111) 1421232 

(151) 18.06.2018 

(540) 

 

(732) Steven Madden, 

Ltd. 

(511) 35 

(111) 1421253 

(151) 31.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 41 

(111) 1421303 

(151) 18.06.2018 

(540) 

SourceMind 

(732) Jean Gurunlian 

(511) 42 

(111) 1421331 

(151) 07.03.2018 

(540) 

ORIFLAME 

LEADER 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511) 03 

(111) 1421336 

(151) 09.05.2018 

(540) 

 

(732) BXB DIGITAL 

PTY LIMITED 

(511) 35 42 

(111) 1421349 

(151) 05.01.2018 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511) 09 35 38 42 

(111) 1421357 

(151) 08.06.2018 

(540) 

 

(732) ZS Pharma, Inc. 

(511) 05 

(111) 1421419 

(151) 01.06.2018 

(540) 

LUMERA 

(732) Carl Zeiss Meditec 

AG 

(511) 09 

(111) 1421420 

(151) 08.08.2018 

(540) 

RYDEXTO 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511) 05 

(111) 1421499 

(151) 11.01.2018 

(540) 

FALCON 

(732) Menzel Jürgen 

(511) 09 11 42 

(111) 1421533 

(151) 03.05.2018 

(540) 

 

(732) KİLİM MOBİLYA 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 20 35 

(111) 1421538 

(151) 29.05.2018 

(540) 

MISS MAREA 

(732) Racam S.r.l. 

(511) 25 

(111) 1421539 

(151) 13.04.2018 

(540) 

 

(732) The Heat Company 

Aktivwärme- und 

Aktivkühlprodukte 

GmbH 

(511) 10 11 25 

(111) 1421541 

(151) 07.02.2018 

(540) 

 

(732) Woodward, Inc. 

(511) 07 09 37 42 

(111) 1421549 

(151) 07.06.2018 

(540) 

 

(732) CHINA VANKE 

CO., LTD. 

(511) 36 37 

(111) 1421556 

(151) 07.02.2018 
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(540) 

WOODWARD 

(732) Woodward, Inc. 

(511) 07 09 37 42 

(111) 1421563 

(151) 28.06.2018 

(540) 

 

(732) eSales S.r.l. 

(511) 35 

(111) 1421565 

(151) 06.06.2018 

(540) 

 

(732) JIANGSU 

DONGCHENG POWER 

TOOLS CO., LTD. 

(511) 09 

(111) 1421570 

(151) 15.05.2018 

(540) 

 

(732) Pryakhin Andrey 

Sergeevich 

(511) 09 16 41 42 

(111) 1421589 

(151) 25.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1421594 

(151) 19.12.2017 

(540) 

MOTO 

(732) Motorola 

Trademark Holdings, 

LLC 

(511) 09 14 35 36 37 38 

41 42 

(111) 1421626 

(151) 22.05.2018 

(540) 

 

(732) MEDU-

SCIENTIFIC (D.G.) 

LTD. 

(511) 10 

(111) 1421632 

(151) 26.02.2018 

(540) 

SUBJ: 

(732) Lapina Yelyzaveta 

Valeriivna 

(511) 35 41 

(111) 1421653 

(151) 17.07.2018 

(540) 

ANMADCA 

(732) Shire International 

GmbH 

(511) 05 

(111) 1421668 

(151) 02.05.2018 

(540) 

 

(732) FARNESE VINI 

S.R.L. 

(511) 33 

(111) 1421686 

(151) 19.06.2018 

(540) 

Seculene 

(732) BSB Recycling 

GmbH 

(511) 01 17 40 

(111) 1421691 

(151) 20.04.2018 

(540) 

 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1421747 

(151) 18.07.2018 

(540) 

OONIES 

SQUEEZE 'EMS 

(732) MOOSE 

CREATIVE 

MANAGEMENT PTY 

LTD 

(511) 16 28 

(111) 1421753 

(151) 13.07.2018 

(540) 

Duomat 

(732) Ammann 

Verdichtung GmbH 

(511) 07 

(111) 1421772 

(151) 09.03.2018 

(540) 

 

(732) M. & B. Marchi e 

Brevtti S.r.l. 

(511) 09 11 35 41 

(111) 1421782 

(151) 27.02.2018 

(540) 

 

(732) Russian Export 

Center Joint Stock 

Company 

(511) 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 

(111) 1421792 

(151) 20.07.2018 

(540) 

LASHCRAFT 

(732) SEPHORA 

(511) 03 

(111) 1421797 

(151) 24.05.2018 

(540) 

 

(732) Zakrytoe 

aktsionernoe obshchestvo 

«Stavropolsky brlr» 

(511) 29 

(111) 1421801 

(151) 31.07.2018 

(540) 

Bohemian Romance 

(732) MÄURER & 

WIRTZ GMBH & CO. KG 

(511) 03 

(111) 1421805 

(151) 12.06.2018 

(540) 

ITUIDY 

(732) H. Lundbeck A/S 

(511) 05 

(111) 1421809 

(151) 23.02.2018 

(540) 

BEVERAGES FOR 

LIFE 

(732) The Coca-Cola 

Company 

(511) 29 30 32 35 
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(111) 1421816 

(151) 17.07.2018 

(540) 

SELCAMTA 

(732) Shire International 

GmbH 

(511) 05 

(111) 1421840 

(151) 12.07.2018 

(540) 

JARVIS 

(732) BlackBerry 

Limited 

(511) 42 

(111) 1421845 

(151) 20.04.2018 

(540) 

KRONOSWISS 

(732) SWISS KRONO 

Tec GmbH 

(511) 19 20 27 35 

(111) 1421873 

(151) 21.03.2018 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo, trgovija i 

uslugi ZENITH 

INTERNATIONAL 

DOOEL Skopje 

(511) 11 37 

(111) 1421880 

(151) 27.02.2018 

(540) 

 

(732) Mi Amante Ltd. 

(511) 03 16 35 

(111) 1421881 

(151) 23.01.2018 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511) 09 28 

(111) 1421885 

(151) 21.02.2018 

(540) 

SANITINO 

(732) STYLE PLUS 

s.r.o. 

(511) 16 35 38 39 

(111) 1421891 

(151) 12.07.2018 

(540) 

INSTACHILL 

(732) BRAND 

DEVELOPERS 

LIMITED 

(511) 11 

(111) 1421922 

(151) 12.07.2018 

(540) 

PUNQTUM 

(732) Riedel 

Communications 

International GmbH 

(511) 09 

(111) 1421965 

(151) 18.07.2018 

(540) 

EPIDYOLEX 

(732) GW Research 

Limited 

(511) 05 31 

(111) 1421966 

(151) 26.07.2018 

(540) 

HAIR 

MASCARAmed 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511) 03 05 

(111) 1421974 

(151) 18.01.2018 

(540) 

 

(732) ROYALCOVER 

HOMETEX CO., LTD. 

(511) 24 25 

(111) 1421981 

(151) 19.12.2017 

(540) 

MOTOROLA 

(732) Motorola 

Trademark Holdings, 

LLC 

(511) 09 10 11 14 35 36 

37 38 41 42 

(111) 1421991 

(151) 02.07.2018 

(540) 

No verbal elements 

found 

(732) Shandong Jinyuan 

Copper Industry Co., Ltd. 

(511) 06 

(111) 1421992 

(151) 18.01.2018 

(540) 

 

(732) ROYALCOVER 

HOMETEX CO., LTD. 

(511) 24 25 

(111) 1421995 

(151) 13.02.2018 

(540) 

 

(732) ALPHA GROUP 

CO., LTD. 

(511) 09 16 28 35 41 

(111) 1422001 

(151) 02.02.2018 

(540) 

 

(732) GSLT Holdings 

Limited 

(511) 04 09 14 18 25 28 

35 

(111) 1422002 

(151) 26.01.2018 

(540) 

 

(732) Jiangsu Yitong 

Control System Co., Ltd. 

(511) 09 

 

http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml


 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2018/9 

Intellectual Property Gazette  2018/9 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

171 

НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1169373 

(540) 

 

(732) Eye Pharma S.p.A. 

(511) 05 

(111) 1270763 

(540) 

ALLER AQUA 

(732) Aller Aqua A/S 

(511) 31 42 44 

(111) 1312626 

(540) 

 

(732) NUEVA 

ALAPLANA, S.L. 

(511) 19 

(111) 1317880 

(540) 

 

(732) Guangzhou Aojie 

Science & Technology 

Co., Ltd 

(511) 09 

(111) 1360006 

(540) 

FORMULA 1 

(732) Formula One 

Licensing B.V. 

(511) 04 09 12 14 16 18 

25 28 32 33 35 36 38 39 41 

(111) 1360007 

(540) 

F1 

(732) Formula One 

Licensing B.V. 

(511) 04 09 12 14 16 18 25 

28 32 33 35 36 38 39 41 

(111) 1362949 

(540) 

TAF 

(732) IIC-INTERSPORT 

International Corporation 

GmbH 

(511) 18 25 28 35 

(111) 1364116 

(540) 

 

(732) Foshan Pratic CNC 

Science & Technology 

Co., Ltd. 

(511) 07 

(111) 1377247 

(540) 

POWDER PUFF 

LIPPIE 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1382566 

(540) 

 

(732) 

KOLODYAZHNIY 

OLEKSIY 

(511) 03 08 21 

(111) 1388235 

(540) 

MEDIX 

(732) MEXON OOD 

(511) 03 05 

(111) 1388818 

(540) 

LIDPro 

(732) VFS Global 

Services PLC 

(511) 09 16 35 38 39 42 

(111) 1414132 

(540) 

 

(732) CNH 

INDUSTRIAL N.V. 

(511) 07 12 

(111) 694932 

(540) 

 

(732) Underberg GmbH 

& Co. KG 

(511) 30 32 33 

(111) 818522 

(540) 

 

(732) MEIHO 

CHEMICAL 

INDUSTRY CO., LTD. 

(511) 28 

(111) 856579 

(540) 

 

(732) Agroskin 

Vyacheslav Grigorevich 

(511) 16 

(111) 975466 

(540) 

DOMAINE 

THENARD 

(732) Société Civile du 

Domaine Thénard Givry 

Montrachet Corton 

(511) 33 

(111) 983247 

(540) 

DOMAINE DU 

BARON 

THENARD 

(732) Société Civile du 

Domaine Thénard Givry 

Montrachet Corton 

(511) 33 

(111) 1152580 

(540) 

 

(732) MORETTI FORNI 

S.p.A. 

(511) 11 

(111) 1157415 

(540) 

Glamira 

(732) GLAMIRA 

INTERNET VE 

KUYUMCULUK 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 14 18 25 35 

(111) 1243716 

(540) 

 

(732) Joint Stock 

Company "Yasnaya 

Polyana" 

(511) 30 

(111) 1270413 

(540) 

AVAIRA VITALITY 

(732) CooperVision 

International Holding 

Company, LP. 

(511) 09 
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(111) 1329041 

(540) 

 

(732) KASK S.p.A. 

(511) 09 25 28 

(111) 1377433 

(540) 

 

(732) AS HESBURGER 

(511) 37 43 

(111) 1389112 

(540) 

SILICOL 

(732) FW Medical 

Limited 

(511) 03 05 10 

(111) 1391326 

(540) 

ROTAK 

(732) Bosch Lawn and 

Garden Limited 

(511) 07 

(111) 1418049 

(540) 

DIRTSTOP 

(732) I.V.A.R. S.P.A. 

(511) 11 

(111) 1418268 

(540) 

 

(732) CNH Industrial 

N.V. 

(511) 07 12 

(111) 638113 

(540) 

 

(732) Joint-Stock 

Company "Krasnyj 

Octyabr" 

(511) 30 

(111) 798133 

(540) 

BIOCONTROL 

(732) Andermatt 

Biocontrol AG 

(511) 05 

(111) 839449 

(540) 

 

(732) Open-Type Joint 

Stock Company 

"Confectionary Concern 

Babayevsky" 

(511) 30 

(111) 922000 

(540) 

CASALE DEL 

GIGLIO 

(732) CASALE DEL 

GIGLIO AZIENDA 

AGRICOLA S.R.L. 

(511) 33 

(111) 1034918 

(540) 

 

(732) SYNTHESIA 

OOD 

(511) 02 

(111) 1059787 

(540) 

ROBERTO SANTI 

(732) Karl Vögele AG 

(511) 18 25 

(111) 1085512 

(540) 

 

(732) Karl Vögele AG 

(511) 18 25 

(111) 1253366 

(540) 

BRINEURA 

(732) Biomarin 

Pharmaceutical Inc. 

(511) 05 

(111) 1318603 

(540) 

 

(732) Guangzhou Aojie 

Science & Technology 

Co., Ltd 

(511) 09 

(111) 1325566 

(540) 

HEETS YELLOW 

LABEL 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1325703 

(540) 

TURQUOISE 

LABEL 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1339032 

(540) 

 

(732) AYDINLAR 

YEDEK PARÇA 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511) 12 35 

(111) 1366109 

(540) 

 

(732) Gordeev Yuri 

Valeriyevich 

(511) 21 26 35 39 

(111) 1405434 

(540) 

ATFARM 

(732) Yara International 

ASA 

(511) 01 09 38 42 44 

(111) 1405459 

(540) 

POLIVY 

(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511) 05 

(111) 1406466 

(540) 

 

(732) Steven Madden, 

Ltd. 

(511) 35 

(111) 1416286 

(540) 

 

(732) Flexoclean 

Engineering B.V. 

(511) 01 35 

(111) 1419065 

(540) 

 

(732) CNH Industrial 

N.V. 

(511) 07 12 
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(111) 688868 

(540) 

HÄNEL 

(732) Hänel & Co. 

(511) 07 

(111) 693805 

(540) 

 

(732) MERKUR 

trgovina, d.o.o. 

(511) 06 08 11 19 35 

(111) 898535 

(540) 

ACTILEASE 

(732) DSM IP Assets 

B.V. 

(511) 01 05 32 

(111) 969362 

(540) 

 

(732) PLANTIN 

(511) 01 

(111) 1194976 

(540) 

HOLLANDIA 

(732) Bavaria N.V. 

(511) 32 

(111) 1321065 

(540) 

 

(732) SOFFASS S.P.A. 

(511) 03 16 35 

(111) 1334591 

(540) 

 

(732) BURSALI 

HAVLU İPLİK BOYA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 25 35 

(111) 1363942 

(540) 

 

(732) Pacific 

Pharmaceuticals Pte Ltd 

(511) 05 

(111) 1383894 

(540) 

 

(732) GUANGZHOU 

KINGLEEN 

ELECTRONICS CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1412850 

(540) 

 

(732) GSLT HOLDINGS 

LIMITED 

(511) 04 09 14 18 25 28 

35 

(111) 1420414 

(540) 

gram 

(732) Lantah LLC 

(511) 36 

(111) 608679 

(540) 

ROTOMAT 

(732) HÄNEL & Co 

(511) 07 

(111) 610726 

(540) 

LEAN-LIFT 

(732) HÄNEL & Co 

(511) 07 

(111) 619391 

(540) 

 

(732) GRUPPO 

CIMBALI S.p.A. 

(511) 07 09 11 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11227  (51) 02-04  

(21) Д-47/ 2017 

(22) 16.05.2017. 

(15) 08.03.2018.  

 

(30) Д-47/ 2017  16.05.2017.  RS 

(28) 3 

(54) CIPELE  

(73) LJUBINKOVIĆ Ana i LJUBINKOVIĆ Iva, Hadži 

Milentijeva 38, 11000 Beograd, RS i Pljevaljska 32a, 

11000 Beograd, RS 

(72 LJUBINKOVIĆ Ana i LJUBINKOVIĆ Iva, Hadži 

Milentijeva 38, 11000 Beograd, RS i Pljevaljska 32a, 

11000 Beograd, RS 

 

 
 

 
 

 
 

 

(11) 11228  (51) 12-07  

(21) Д-63/ 2017 

(22) 04.07.2017. 

(15) 13.03.2018.  

 

(30) Д-63/ 2017  04.07.2017.  RS 

(28) 1 

(54) MINI LETELICA KRATKOG DOLETA SA 

PRSTENASTIM KRILOM 

(73) ATANACKOVIĆ Boško, Jovana Rajića 2,  

11000 Beograd, RS 

(72) ATANACKOVIĆ Boško, Jovana Rajića 2,  

11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

(11) 11229  (51) 23-03  

(21) Д-25/ 2016 

(22) 21.03.2016. 

(15) 20.03.2018.  

 

(30) Д-25/ 2016  21.03.2016.  RS  

(28) 4 

(54) 1. KOTAO NA PELET ZA CENTRALNO 

GREJANJE 

2. NOSAČ LOŽIŠTA-SKLOP 

3. MEHANIZAM ZA ČIŠĆENJE-SKLOP 

4. LOŽIŠTE 

(73) AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA 

INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE, Radnička 1, 

17000 Vranje, RS 

(72) JOVANOVIĆ Nenad, Kraljevića Marka 42,  

17000 Vranje, RS 
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(11) 11230  (51) 13-03  

(21) Д-86/ 2016 

(22) 27.10.2016. 

(15) 30.03.2018.  

 

(30) Д-86/ 2016  27.10.2016.  RS 

(28) 6 

(54) 1. SKLOPKA SA JEDNIM TASTEROM; 

 2. SKLOPKA SA USKIM TASTEROM;  

 3. SKLOPKA SA DVA TASTERA;  

 4. PRIKLJUČNICA DVOPOLNA;  

 5. PRIKLJUČNICA DVOPOLNA DUPLA; 

 6. MASKA ŠIROKA 

(73) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I 

USLUGE ALING-CONEL DOO GAJDOBRA, 

Železnička br. 10, 21432 Gajdobra, RS 
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(11) 11231  (51) 07-07  

(21) Д-62/ 2017 

(22) 04.07.2017. 

(15) 18.04.2018.  

 

(30) Д-62/ 2017  04.07.2017.  RS 

(28) 1 

(54) KUTIJA ZA PRENOŠENJE NAMIRNICA 

(73) ELOG ADRIA D.O.O., Atar br 100, 21241 Kać, RS 

(72) POPOVIĆ Siniša, Remete 44 E, Zagreb, HR 

(74) ALEKSIĆ Nenad, Vasilija Ivanovića 12,  

11000 Beograd, RS 

  

 

 
 

 

(11) 11232  (51) 09-03  

(21) Д-79/ 2016 

(22) 21.10.2016. 

(15) 25.04.2018.  

 

(30) Д-79/ 2016  21.10.2016.  RS 

(28) 2 

(54) 1. DUPLA KOCKA OD KARTONA 

2. KOCKA OD KARTONA 

(73) RADOJEVIĆ Ivana, Takovska 31, 11000 Beograd, RS 

(72) RADOJEVIĆ Ivana, Takovska 31, 11000 Beograd, RS 

  

 

 
 

 
 

 

(11) 11233  (51) 06-07  

(21) Д-18/ 2017 

(22) 22.02.2017. 

(15) 27.04.2018.  

 

(30) Д-18/ 2017  22.02.2017.  RS 

(28) 1 

(54) RAM ZA FOTOGRAFIJE 

(73) JEVTIĆ Teodora, INTERIOR ARCHITECTURE & 

DESIGN D.O.O., Jove Ilića 185, Beograd, RS 

(72) JEVTIĆ Teodora, INTERIOR ARCHITECTURE & 

DESIGN D.O.O., Jove Ilića 185, Beograd, RS  
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(11) 11234  (51) 09-01  

(21) Д-82/ 2017 

(22) 02.10.2017. 

(15) 27.04.2018.  

 

(30) Д-82/ 2017  02.10.2017.  RS 

(28)  

(54) FLAŠA 

(73) VUKOMANOVIĆ Uroš, Kosovska 51,  

11000 Beograd, RS 

(72) GLIGORIJEVIĆ Nemanja, Dr. Ivana Ribara 69, 

Beograd, RS 

 
 

 
 

 

(11) 11235  (51) 32-00  

(21) Д-80/ 2016 

(22) 20.10.2016. 

(15) 30.04.2018.  

 

(30) Д-80/ 2016  20.10.2016.  RS 

(28) 7 

(54) AMBALAŽA ZA HLEB 

(73) TRIVIT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE 

EXPORT-IMPORT, BEČEJ, Industrijska bb,  

21220 Bečej, RS 
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(11) 11236  (51) 21-01  

(21) Д-61/ 2017 

(22) 29.06.2017. 

(15) 30.04.2018.  

 

(30) Д-61/ 2017 29.06.2017.  RS  

(28) 1 

(54) IGRAČKA 

(73) JURIĆ Stevan, Dubljanska 46, stan broj 3,  

11000 Beograd, Opština Vračar, 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 16.02.2018. до 15.03.2018.године: 

 

Дизајн број 10868 чији је носилац ЖИКИЋ 

Драган, Адмирала Вуковића 28, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 05.03.2018. године. 

 

Дизајн број 10870 чији је носилац Милош 

Јаковљевић, Браће Југовића 4/17, 11000 Београд, RS, 
престао је да важи дана 26.2.2018. године. 

 

Дизајн број 10871 чији је носилац Wegmann 

automotive GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Strasse 6, 

97209 Veitshöchheim, DE, престао је да важи дана 

27.02.2018. године. 

 

Дизајн број 10959 чији је носилац Петровић 

Вељко, Стара Стругара Б/24, 36350 Рашка, RS, 

престао је да важи дана 05.03.2018. године.  
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ПОДЛИСТАК ГИС / 

Supplement IPG 
 

 

 

САДРЖАЈ CONTENTS 

 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO)  

ДЕВЕТНАЕСТИ САСТАНАК САРАДЊЕ У ВЕЗИ СА 

ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ПРАКСЕ 

ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ У ОБЛАСТИ  

ЖИГОВА  

Аликанте, 17. и 18. април 2018. године 

 

 

 

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА  

ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)  

СТАЛНИ КОМИТЕТ ЗА ЖИГОВЕ,  

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ОЗНАКЕ 

ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА  

Женева, 23. до 26. априла 2018. године 
 

 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL 

PROPERTY OFFICE (EUIPO) 

19TH COOPERATION MEETING WITH REGARD TO 

THE HARMONIZATION OF PRACTICE OF THE EU 

MEMBER STATES IN THE DOMAIN OF 

TRADEMARKS 

Alicante, April 17 and 18, 2018 

 

 

 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY 

ORGANIZATION (WIPO) 

STANDING COMMITTEE FOR TRADEMARKS, 

INDUSTRIAL DESIGNS  AND INDICATIONS OF 

GEOGRAPHICAL ORIGIN 

Geneva, April 23-26, 2018 
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO) 
ДЕВЕТНАЕСТИ САСТАНАК САРАДЊЕ У ВЕЗИ СА ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ПРАКСЕ 

ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ У ОБЛАСТИ ЖИГОВА 

Аликанте, 17. и 18. април 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Јованка Самарџић, самостални саветник Одељењe за жигове 

 

У Заводу за интелектуалну својину Европске 

уније (EUIPO) у Аликанте-у, Шпанија,  17. и 18. 

априла 2018. године одржан је 19. 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 

Јованка Самарџић, самостални саветник у Одељењу 

за жигове.  

Након уводног обраћања, усвајања агенде 

текућег састанка и закључака донетих на 18-том 

Састанку сарадње, на дневном реду овог састанка 

биле су следеће теме:  

1. Реформа прописа: извештај о напретку на 

унутрашњој имплементацији; 

2. Стратешки план 2020: Програм управљања 

Квалитетом роба и услуга;  

3. Радионица 1: поступање са конверзијом жига у 

државама чланицама Уније; 

4. Пракса и студије случаја о биљним сортама; 

5. Радионица 2: Испитивање апсолутних разлога 

за признање права – члан 6ер Париске 

конвенције; 

6. Напуштање графичког приказивања знака у 

складу са Уредбом ЕУ о жиговима и утицај на 

Мадридски систем. 

1. Реформа прописа, извештај о напретку на 

унутрашњој имплементацији 

Након имплементације најновијих измена 

легислативе, која се у ЕУИПО-у (Заводу) примењује 

почев од 1. октобра 2017. године, уочени су одређени 

трендови и резултати, што је било предмет уводне 

презентације, као и приказ планираних активности за 

период до краја 2018. године. У погледу 

сертификационих жигова, уведених најновијом 

реформом од наведеног датума, уочено је да их нема 

много у односу на укупан прилив пријава: за период 

од октобра до фебруара 2018. године поднета је 91 

пријава за сертификациони жиг. У погледу нових 

типова жигова, евидентирано је да је за првих шест 

месеци од реформе, поднето 16 пријава за жигове у 

покрету, 23 за позиционе жигове, 1 пријава за жиг 

холограм, 5 пријава за мултимедијалне знакове. 

Уочена је тенденција опадања броја неуредних 

пријава што за резултат има уштеду и повећану 

ефикасност. Поређења ради, док је у септембру 2017. 

године било 471 неуредних пријава, од октобра тај 

број пада да би се у јануару усталио на цифри од 190 

неуредних пријава месечно. Одлуком Завода од јуна 

2017. године, почев од 1. јануара 2018. године 

укинута је могућност подношења пријава, односно 

обнове жигова, путем факса, јер је уочено да је 

драстично опао број захтева поднетих овим путем (у 

јануару 2015. поднето је 130, у јануару 2017. године 

свега 20 захтева). Велики број запослених је радио на 

имплементацији нове регулативе, издавани су кратки 

документи нове политике Завода, бројне брошуре, 

објављене су измене у новој Методологији, па је 

резултат био да услед дуго најављиване и 

припремане реформе, корисници услуга Завода нису 

били изненађени изменама које су ступиле на снагу 

1. октобра. 

2. Пројекти Квалитета и активности ЕУИПО-а 

У оквиру Пројекта Квалитета, Европски Завод 

развија 17 различитих активности. Постигнут је 

стандард да испитивачи прате Методологију као и да 

се у оквиру управљања квалитетом спроводе бројна 

мерења квалитета урађених одлука. У оквиру 

одељења за опозицију на пример, коју спроводе 

трочлане комисије, са њима седи контролор који 

прати њихов рад, а поред ове унутрашње контроле, 

спроводи се и спољна контрола како би се мерило 

задовољство корисника и заинтересованих страна.  

Корист од спроведене контроле огледа се у бољој 

предвидљивости одлука, њиховој међусобној 

усклађености, транспарентности, а све резултира 

већим угледом институције. Као један од највећих 

контролора система јавља се ИНТА, као удружење 

корисника. Приликом мерења спроведеног 17. до 19. 

јануара 2018. године, учешће у мерењу је узело 10 

Удружења корисника представљених од стране 16 

контролора. Учинак контроле је показао висок 

степен задовољства системом, чак 73,3 посто је 

оценило своје искуство оценом „изузетан“, односно 

26,7 оценом „добар“. Контролисано је 56 одлука по 

опозицији од чега је 17 одлука било предмет 

примедби. Од укупно 27 примедби, 18 се односило 

на суштински а 9 примедби на формални део 

поступка. 30 посто од свих примедби дато је на 

поређење роба и услуга. У повратној комуникацији, 

Завод се сложио са 50 посто учињених примедби. 

Уочен је напредак у укупној оцени одлука у смислу 

да је приликом раније контроле уочено 22 посто 
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грешака а сада свега 15 посто. Посебна пажња је 

посвећена неговању тимског рада (тзв. пројекат X-

ICE). Овај пројекат је представљао рад испитивача у 

групама, тако што би испитивачи давали оцену 

постојање апсолутних сметњи у поднетим пријавама, 

свако јутро би се окупила група од 12-15 испитивача, 

свако од њих би добио по пакет одлука, ценио да ли 

су добро урађене, да би потом дискутовали и 

заузимали заједнички став. Овакав приступ послу 

показао се као изузетно ефикасан и користан. 

Истакнуто је да је једно када се цени усклађеност 

одлуке са Методологијом а друго добро урађена 

одлука, ова два приступа оцени квалитета одлуке се 

не морају поклопити. Одлука може бити лоше 

урађена иако је добро примењена Методологија. 

Једна одлука је одлично урађена онда када је 

подносиоцу пријаве из ње јасно шта је сметња за 

признање, а при томе је одлука усклађена са 

Методологијом. У Заводу се прави „каталог“ 

оваквих, добро урађених одлука. Кроз поменути 

пројекат X-ICE испитивачи раде заједно један део 

времена, размењујући своје искуство. На овај начин 

се испитују случајеви апсолутних сметњи (ICE), 

класификације (N ICE), релативних разлога ( IP ICE), 

испитивања уписа у Регистар (RICE). Филозофија 

оваквог поступања је да заједничким радом и 

дискусијом на крају дана, закључак свих испитивача 

буде исти. Они се у процесу испитивања крећу, како 

је речено, као „краљевски пингвини“: група ради 

заједно а један даје финалну реч са јасним 

инструкцијама за оног ко ће писати став групе. Ако 

остане неусаглашености, поново претресају проблем. 

Осим повећаног квалитета, оваквим приступом се 

побољшава и ефикасност рада. 

Једна презентација је била посвећена 

побољшању постојеће Методологије ЕУИПО-а. 

Прибављене су повратне информације од 

националних завода о предлогу нове Методологије, о 

томе колико често она треба бити ажурирана и на 

који период (тренутно се то чини два пута годишње). 

Већина прибављених примедби је убачена у пилот 

програм Методологије који је у изради. Постоји 

намера да се направи документ чија би употреба 

била лакша за све кориснике, не само за адвокате, 

већ и за саме власнике жигова који су корисници 

Методологије и стога им она треба бити лакша за 

употребу. С тим у вези посебно се решава проблем 

језика који ће бити близак корисницима, нпр. када је 

један израз могуће исказати на више начина, настоји 

се пронаћи најадекватнија и најразумљивија реч. 

Пракса показује да су мишљења подељена и да се не 

може свима удовољити. Делегат Пољске је с тим у 

вези поставио питање да ли ово значи да ће 

поједностављење језика Методологије значити да ће 

се користити непрофесионални изрази (термини који 

нису правни). Одговор је био да ће се бирати изрази 

јасни и власницима фирми али и самој струци. То се 

настоји постићи између осталог кроз изведене 

програме, па ће се за кориснике који  нису адвокати 

и правници правити подједностављене верзије текста 

у форми презентација, стрипова, краћих филмова. 

Начелно, основни текст је један и неће се мењати, 

његова циљна група су испитивачи и адвокати. У 

јануару следеће године (2019.) ступа на снагу нова 

Методологија, а у циљу добијања повратне 

информације од корисника, Завод је већ послао 

20.000 мејлова са упитницима. Одговори са 

коментарима и сугестијама се обрађују.   

3. Радионица 1: поступање са конверзијом жига 

у државама чланицама Уније. 

Предмет радионице је била анализа и 

испитивање могућности измена у поступку 

конвертовања националног жига (мисли се на земљу 

чланицу ЕУ) у жиг Заједнице и обрнуто.  Према 

садашњој пракси, сви захтеви за конверзију жига у 

жиг национални жиг се одбијају када је жиг ЕУ 

престао због некоришћења (годишње у ЕУИПО-у 

имају 350 поднетих захтева за престанак због 

некоришћења). 

Изнета су два предлога за измену постојећег 

решења: 

Према 1. предлогу ЕУИПО ће формално 

испитивати захтев за престанак због некоришћења и 

доказе о озбиљном коришћењу у складу са 

националним законом земље чланице, пре него што 

захтев за конверзију проследи националном заводу. 

Према 2. Предлогу ЕУИПО ће само испитивати 

формално захтев, а онда прослеђивати националном 

заводу да оцени има ли доказа о озбиљном 

коришћењу према националном законодавству, пре 

него што прихвати конверзију . 

Према резултатима добијеним током рада у 

радионици по групама земаља учесница састанка, 

претежно је прихваћен други предлог.  

Добијени су уједно и резултати у погледу 

изјашњења на питање: слажете ли се да оцена о 

озбиљном коришћењу треба бити заснована 

искључиво на доказима који су већ достављени 

ЕУИПО-у током поступка за престанак због 

некоришћења, односно да ли би усвојили накнадно 

достављене доказе. 13 земаља не прихвата накнадно 

достављене доказе, 8 је неутрално док су се 4 земље 

чланице изјасниле да би прихватиле нове доказе 

(Финска, Данска, Словачка и Литванија). На питање 

да ли се сматра да националном жигу насталом 

конверзијом из жига заједнице, треба поново да 

почне да тече петогодишњи рок за престанак због 
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некоришћења од дана националног регистровања, 

већина земаља се изјаснила за опцију „НЕ“, као и 

наша земља. Овакав став је логичан када се има у 

виду чињеница да конвертован жиг вуче право 

првенства од жига од кога је настао. 

4. Пракса и студије случаја о биљним сортама 

Према изложеној презентацији, Ознака биљне 

сорте је име које одгајивач даје новој сорти коју је 

створио. Биљна сорта представља прецизно 

дефинисану групу биљака, селектовану у оквиру 

једне врсте, са групом заједничких карактеристика. 

Хијерархијски посматрано, биљке се сврставају у 

одређену фамилију, род, врсту и сорту. Примера 

ради фамилији Rosaceae, припада род јагода - 

Fragaria, у оквиру кога постоје врсте, међу њима 

Fragaria vesca, Fragaria moschata,  а једна од сорти, 

креирана од стране одређеног узгајивача, јесте сорта 

Scarlet.Правна заштита биљних сорти остварује се на 

националном нивоу, нивоу Европске Уније и на 

међународном нивоу. Регулатива на нивоу ЕУ 

прописана је Уредбом Савета Европске Уније број 

2100/94 од  27. јула 1994. године о правима биљне 

сорте Заједнице (CPVRR), док је на међународном 

нивоу регулатива реализована путем Међународне 

конвенције за заштиту нових биљних сорти (UPOV 

Convention). Према одредби члана 7(1)м Уредбе ЕУ о 

жиговима, прописано је да се неће регистровати жиг 

који се састоји од, или репродукује у суштинским 

елементима раније регистровану ознаку биљне сорте 

у складу са законодавством Уније, националним 

законом или међународним уговором. Члан се 

примењује само на робе из класе 31 и то: живе 

биљке, пољопривредно семе, свеже воће, свеже 

поврће, свеже траве, дрвеће, семење, луковице, 

материјале за вегетативно умножавање или 

репродукцију биљака и слад. Не примењује се у 

односу на робе у класи 31: суво цвеће, биљке, сламу, 

живе животиње, храну за животиње.    

Ознака биљне сорте може бити разматрана као 

суштински елемент жига заједнице ако може 

успешно да спречи употребу те специфичне ознаке 

на тржишту. Дати су примери регистрованих жигова 

који садрже ознаку биљне сорте 
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У погледу претраживања биљних сорти, 

презентација упућује на базу података Завода ЕУ за 

биљне сорте (CPVO) и претраживач Variety Finder, 

доступан на следећој интернет адреси 

https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/#/login 

Приступ бази је бесплатан с тим што је 

потребно претходно се регистровати. 

У случају да се пише резултат испитивања због 

ознаке биљне сорте садржане у знаку, сметња се 

може превазићи ако се списак ограничи тако да 

искључује робе које означавају саму  биљну сорту. 

Дат је следећи пример  

• Фигуративни жиг HANNAH пријављен  је у 

ЕУИПО-у за живе биљке. 

• HANNAH  је ознака  биљне  сорте за гербере 

• Може се заштити уз ограничење списка на 

следеће робе: живе биљке, осим оних из 

ботаничког рода гербера. 

Због чега је битно овакво поступање у односу 

на регистроване биљне сорте? Заштита биљне сорте 

даје узгајивачу право на одређени временски период, 

по истеку кога заштићени назив постаје генерика. 

https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/
https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/
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Ако би му се жигом одобрила заштита за робу на 

коју се ознака биљне сорте непосредно односи, 

добио би монополско право на знаку који ће постати 

у догледном временском периоду генерична ознака.  

У смислу наведеног, употреба биљне сорте у 

знаку третира се као генерична ознака (описног или 

преварног карактера). Треба узети у обзир да се ради 

о именима која углавном нису позната широј 

популацији, већ специфичној популацији узгајивача. 

Генерално се јако ретко среће случај покушаја 

заштите назива биљне сорте путем жига. Као пример 

праксе Европског завода наведен је случај пријаве 

жига Continental за живе животиње, наиме псе, у 

класи 31 и  услуге чувања и узгоја паса у класи 44. 

Ова реч означава пасмину булдога. Завод је одбио 

пријаву жига са образложењем да пријављени знак 

означава „врсту производа“. Одбијањем жалбе, 

потврђена је првостепена одлука Завода. 

Интересантно је такође да се одбијање заштите 

назива биљне сорте односи искључиво на оне биљке 

којима та сорта припада, а не на друге врсте биљака. 

На пример тражење заштите жигом за назив биљне 

сорте руже биће одбијен за руже али не и за друге 

врсте цвећа, на приемр ирисе.  

5. Испитивање апсолутних разлога, члан 6ер 

Париске конвенције 

Циљ радионице и задатих упитника био је да се 

поделе информације у погледу обима одобрене 

заштите заштићених симбола међународних 

међувладиних организација, добијене по члану 6ер 

Париске конвенције у државама чланицама Уније. 

Такође је постављено питање да ли се испитивање 

пријава које садрже такве симболе простире и на 

могућу преварност јавног мнења, узимајући у обзир 

да присуство заштићених симбола може бити 

преварног карактера у погледу порекла роба и 

услуга. По овој одредби штите се државне заставе, 

затим хералдички знаци, заставе и други државни 

амблеми, званични знаци контроле и гаранције, те 

хералдички знаци, имена, скраћенице и други 

амблеми међудржавних организација. Истакнуто је 

да државне заставе имају апсолутну заштиту и није 

потребно да буду регистроване. Исто се односи и на 

хералдичке знакове, заставе и друге државне 

симболе. Примери таквих знакова су: 
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Званични знаци контроле и гаранције имају 

ограничену заштиту само на робе/услуге исте и 

сличне врсте: 

 

 

BR6 заштићен знак за туристичке услуге, 

националну и међународну промоцију и 

оглашаваање, те за бизнис менаџмент .  

Заштита хералдичких знакова, имена, 

скраћеница и других амблема међудржавних 

организација, ограничава се на оне робе/услуге које 

би сугерисале везу са организацијом: 

 

 

Амблеми Европске Уније уживају заштиту за 

све робе и услуге.  

Код оцене поређења пријављеног знака у 

односу на заштићени знак утврђује се да ли се ради о 

идентичној репродукцији. Када је у питању 

хералдичка имитација заштићених симбола није 

битна величине знака, нити присуство других 

елемената искључује примену члана  6ер. Довољно је 

да просечан потрошач, упркос разлици у извесним 

хералдичким детаљима, може у знаку да види 

имитацију амблема. Ево неких примера изложеног 

става: 

 

 

 

 

 

ХЕРАЛДИЧКА ИМИТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ СИМБОЛА ПОСТОЈИ, ОДБИЈЕНА ЗАШТИТА: 
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НЕ ПОСТОЈИ ХЕРАЛДИЧКА ИМИТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ З НАКА: 

 

      
 

 

 
 

 

6. Напуштање графичког приказивања знака у 

складу са Уредбом ЕУ о жиговима и утицај 

на Мадридски систем 

У децембру 2015. године усвојен је пакет 

реформи жиговног права на нивоу ЕУ. Чланом 3. ЕУ 

Директиве бр. 2015/2436 елиминисан је услов 

графичког приказивања знака из дефиниција жига 

ЕУ и националних законодавстава земаља чланица 

ЕУ. Намера је била да се на овај начин омогући 

регистрација нових типова жигова, прихватљивог 

формата. Ту спадају пре свега жигови жигови 

покрета, звучни жигови, холограми, мултимедијални 

жигови. У складу са генералним принципима које је 

установио Суд Правде ЕУ, критеријум за 

испитивање формалних захтева и апсолутних 

сметњи, треба да буде исти за све врсте жигова. У 

циљу пуног поштовања овог принципа, формирана је 

радна група која ће кроз посебан програм Сарадње 

(ЕЦП4) имати задатак да идентификује проблеме 

који се јављају у примени нових типова жига, а 

нарочито: 

- неусаглашеност између назначене врсте жига и 

описа жига у пријави;  

- неусаглашеност између означене врсте жига и 

приложеног изгледа знака у пријави; 

- идентификацију и дефинисање утицаја који има 

назначење врсте жига када постоји комбинација 

различитих елемената у приказу знака; 

- примену Сикманових критеријума на нове 

типове жигова; 

- питање инхеретне дистинктивности нових 

типова жигова; 

- описан карактер нових врста жигова; 

- оцену/испитивање да ли су нови типови жигова 

постали уобичајени у говору или у трговачком 

промету; 

- оцену/испитивање да ли се нови типови жигова 

састоје искључиво од облика или других 

карактеристика који су резултат природе робе, 

или су неопходни за добијање техничког 

резултата или дају суштинску вредност 

производу. 

Истакнут је проблем настао услед 

неусклађености наведеног напуштања захтева за 

графичком презентацијом знака и Мадридског 

система који и даље захтева графички приказ знака 

за потребе међународне регистрације жигова. Ово 

питање биће предмет разматрања на следећем  

састанку сарадње у октобру 2018. године. У WIPO-у 

се припрема документ који треба да разреши насталу 

ситуацију.  
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 
СТАЛНИ КОМИТЕТ ЗА ЖИГОВЕ, ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 

Женева, 23. до 26. априла 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Марија Божић, помоћник директора 

 

Светска организација за интелектуалну својину 

(World Intellectual Property Organization - WIPO) 

одржала је 39. заседање Сталног комитета за право у 

области жигова, индустријског дизајна и ознака 

географског порекла, у периоду од 23. до 26. априла 

2018. године, у Женеви, Швајцарска Конфедерација. 

Након уводног обраћања, избора 

председавајућег и заменика, усвајања агенде текућег 

састанка и усвајања извештаја донетог на 

претходном заседању, на дневном реду заседања 

биле су следеће теме:  

1. Индустријски дизајн 

2017. године Генерална скупштина WIPO-а је 

одлучила да ће на следећем заседању 2018. године 

наставити да разматра питање дипломатске 

конференције за  Design Law Treaty (DLT), чије је 

одржавање планирано за крај прве половине 2019. 

године, тако да би се када је о овом питању реч 

требало придржавати одлуке Генералне скупштине. 

Позване су државе чланице да уложе напор и покажу 

неопходну флексибилност у вези превазилажења 

разлика у ставовима по овом питању. Даље наведена 

тема није разматрана. 

2. Graphical User Interface (GUI), Icon and 

Typeface/Type Font Designs 

Брз развој нових технолошких врста дизајна 

доводи до питања да ли садашњи систем дизајна, 

укључујући његов правни оквир и техничку 

инфраструктуру може да задовољи потребе корисника у 

погледу њихове заштите, као и заштите нових врста 

дизајна који могу да настану у будућности. У вези 

наведеног, постављају се два питања, једно, да ли је 

неопходно постојање везе између дизајна и 

предмета/производа и друго, који би био начин 

представљања нових технолошких врста дизајна.  

Постоји неколико приступа питању постојања 

везе између дизајна и предмета/производа. Према 

једном становишту потребно је постојање везе 

између предмета/производа у пријави индустријског 

дизајна. Graphical User Interface (GUI) и Icon би 

требали да буду у вези са одређеним 

предметом/производом. Према другом становишту, 

довољно је назначити  “a display panel presenting a 

GUI” у пријави индустријског дизајна. Наведено би 

омогућило да се поднесе једна пријава за GUI која би 

била применљива на различите производе као што су 

камере, мобилне телефоне и тд. Према трећем 

приступу, било би могуће поднети пријаву 

индустријског дизајна за GUI или за икону као такву, 

без успостављања било какве везе са неким 

производом. 

Проблем представљања нових технолошких 

дизајна настаје код оних који садрже покрет или 

прелаз, на пример анимирани Graphical User Interface 

(GUI). Сада, анимирани дизајни се представљају или 

путем серије статичких слика или секвенци 

фотографија или цртежа који приказују промену или 

анимацију, и тако омогућавају јавности и заводима 

да разумеју предмет заштите. У неким државама 

видео фајлови могу бити употребљени за приказ 

анимираних Graphical User Interface (GUI) али 

наведено би захтевало значајно техничко и 

инфраструктуно прилагођавање у заводима.  

Као закључак наведено је да је развој 

технологије од утицаја на област индустријског 

дизајна и да Graphical User Interface (GUI) и Icon 

морају бити заштићени на адекватан начин. 

Представник Француске делегације одржао је 

презентацију која је имала за тему графичко 

представљање дизајна и односи се на утврђивање 

заједничке праксе земаља чланица ЕУ у овој области, 

а у циљу остварења правне сигурности и побољшања 

квалитета рада у заводима. У овој области 25 земаља 

чланица ЕУ примењује одређене заједничке 

принципе, мада они нису обавезујући. На пример, 

употребом испрекидане линије код графичког 

приказа дизајна или обележавање црвеном линијом 

врши се искључење од заштите дела приказа. 

Графичко представљање може бити путем цртежа, 

фотографије или на други начин који је одобрио 

завод. Сви елементи дизајна морају бити јасно 

видљиви, на пример код више фотографија које 

приказују покрет односно код анимације којом се 

такође приказује покрет. Када се ради о приказу 

позадине препоручује се да позадина буде неутрална 

да би се могао видети предмет заштите.  

Наложено је Секретаријату припреми упитник 

на ову тему који ће бити предмет дискусије на 

следећем заседању Комитета. Упитник ће имати за 

циљ да утврди везу између GUIs, Icons, 

Typeface/Type Font Designs и производа односно 

принципе које Заводи држава чланица прихватају 

када је у питању представљање анимираног дизајна. 
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Представници држава чланица и невладиних 

организација изнели су више предлога у којима је 

изнето у ком правцу би требало да се одвија даљи 

рад у погледу заштите Graphical User Interface (GUI), 

Icon and Typeface/Type Font Designs.  

Република Кина је изнела предлог да се 

размотре и питања која се односе на могућност да 

Graphical User Interface (GUI) буде заштићен као 

виртуелни производ насупрот физичком производу, 

питање да ли Graphical User Interface (GUI) мора да 

буде заштићен као део производа, односно да ли 

мора да буде пријављен за заштиту заједно са 

производом на који се односи; како разликовати 

искључиво функционални део Graphical User 

Interface (GUI) и да ли исти критеријуми могу да се 

примене на друге сличне производе као што је 

анимирани интерфејс. Будући рад би требао да се 

заснива на симулацијама случајева у комбинацији са 

законодавством различитих земаља у облику 

упитника и састанака радних група. Предложено је 

да се испита потреба за заштитом Graphical User 

Interface (GUI) из перспективе корисника путем 

упитника са фокусом на проблеме заштите Graphical 

User Interface (GUI) у одређеним земљама и 

регионима. Оно што интересује Кину је однос 

између Graphical User Interface (GUI) и физичког 

производа на који се примењује. Кина је  истакла да 

се би три питања упитника односила на напред 

наведено: да ли Graphical User Interface (GUI) или 

икона могу да буду патентирани или регистровани 

независно од производа у који су уграђени или од 

производа за који су намењени, да ли је обим 

заштите Graphical User Interface (GUI) и икона 

ограничен класификацијом индустријског дизајна, да 

ли су Graphical User Interface (GUI) или икона 

заштићени у вези са једним производом, такође 

заштићени од незаконите употребе у вези са другим 

производом.   

Различите земље такође су сматрале да на ова 

питања не може уопштено да се одговори зато што 

су у питању специфични случајеви.  Кина је 

предложила да се на ову тему спроведу детаљније 

студије и да је боље представити случајеве из праксе 

судова, како би се имао увид у законодавство и 

праксу различитих националних завода, и детаљно 

испитао однос између Graphical User Interface (GUI) 

и физичког производа на који се односи.  

Када су у питању области кроз које се остварује 

заштита Graphical User Interface (GUI), Icon and 

Typeface/Type Font Designs, закључено је да су то 

индустријска својина и ауторско право, прецизније 

индустријски дизајн, ауторско право, могућност 

двоструке заштите (ауторско право и дизајн), 

заштита путем спречавања нелојалне конкуренције 

или sui generis систем. Имајући у виду да се у ствари 

ради о компјутерским програмима који изражени 

кроз дизајн (анимирани или статички) који се 

појављује на екранима корисника, постављају се 

питања географског обима заштите и периода 

заштите. У случају спорова, исти би могли бити 

решавани кроз национално законодавство или кроз 

систем арбитраже.  

Предложено је да земље и организације које 

имају двоструки систем заштите, кроз ауторско 

право и законе о дизајну, организују састанак на ком 

би били представљени њихови правни системи и 

пракса, укључујући критеријуме за утврђивање 

повреде и релевантни случајеви. 

3. Жигови 

На заседању се разматрало питање заштите имена 

земаља у смислу њихове регистрације и употребе као 

жигова. Стални комитет обрађује заштиту имена земаља 

као жигова још од свог 21. заседања. Секретаријат је на 

основу дискусије чланица донео нацрт документа 2015. 

године, према коме су имена земаља искључена из 

заштите као знаци у речи у већини земаља, из разлога 

дескриптивности и због недостатка дистинктивности.  

На заседању је представљено  неколико 

предлога на ову тему које су подржале различите 

државе чланице.  

Перу је поднео предлог документа који се 

односи на заштиту имена земаља и географских 

назива од националног значаја. Предлог се односи на 

усвајање одређених принципа који би омогућили 

забрану регистровања имена земаља и географских 

имена од националног значаја као top level domain 

имена и њихову регистрацију као знакова 

разликовања односно жигова, ако се састоје 

искључиво од таквих имена или би то водило до 

њихове монополизације од стране приватних 

власника. Такође, предлог се односи на 

успостављање посебног „националног бренда“ који 

би био од значаја за стварање глобалне позитивне 

слике једне земље. То би био sui generis знак 

разликовања који не би био класичан жиг, пошто се 

не односи на одређену робу или услуге неког 

предузећа. Национални бренд би имао за циљ 

промоцију националног идентитета и слике и могао 

би да се користи као „кровни знак“ који би пратио 

друге знаке (на пример уз ознаке географског 

порекла) у вези са робом и услугама те земље. Стога, 

национални бренд би очигледно захтевао посебан 

поступак заштите који би био једноставан, 

економичан и међународни, како би се спречиле 

неовлашћене регистрације и употреба истих или 

сличних знакова од стране трећих лица. 
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Делегације Грузије, Исланда, Индонезије, 

Италије, Јамајке, Лихтенштајна, Малезије, Мексика, 

Монака, Перуа, Сенегала, Швајцарске и Уједињених 

Арапских Емирата поднеле су предлог да Стални 

комитет позове Генералну скупштину да усвоји 

документ који се односи на заштиту имена земаља и 

географских назива од националног значаја. Имена 

земаља и географска имена од националног значаја 

треба да буду заштићена од њихове делегације као 

top-level domain имена и регистрације као жигова, 

ако се састоје искључиво од таквих имена или ако би 

наведено водило до њихове монополизације. Услови 

за регистрацију имена земаља и географских имена 

од национално значаја, као жигова, треба да одреди 

свака земља према свом националном законодавству. 

Монополизација таквих имена као жигова од 

стране приватних власника има негативне последице 

које се огледају поред осталог у томе што фирме из 

земаља чије је име заштићено на овај начин могу 

бити спречене да употребљавају назив своје земље у 

промету робе и услуга, или репутација земље може 

бити нарушена понашањем носиоца таквог 

регистрованог знака. Исти проблем може настати у  

Domain Name System (DNS).  

The Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers (ICANN) планира да отвори другу рунду 

регистрације за нове генеричне top-level domains 

(gTLDs) у 2020. години. Две радне групе су одређене 

у оквиру ICANN да процене услове за заштиту имена 

земаља и географских имена у оквиру друге рунде 

регистрације top-level домена. У оквиру ICANN 

интереси земаља су изражени кроз Governmental 

Advisory Committee (GAC). Улога овог комитета је 

да издаје савете и препоруке, али ICANN није у 

обавези да их прихвати. Због наведеног, земље имају 

врло ограничене начине да остваре своје легитимне 

интересе у оквиру ICANN. 

Током 2000. године WIPO је започео процес 

консултација у погледу интернет домена посебно у 

погледу регистрације имена домена који вређају 

ознаке порекла и географска имена. Стални комитет 

WIPO је 2002. године усвојио Извештај који 

препоручује да имена земаља треба да буду 

заштићена од регистрације или употребе лица које 

нема било какву везу са органима власти земље у 

питању. Јака подршка наведеном извештају је такође 

била нотификована и на Генералној скупштини 

WIPO у 2002. години.  

Представник Пацифичке групе у свом излагању 

навео је да се генерално противи регистровању 

имена држава као жигова и у начелу подржава 

предлоге других делегација у погледу заштите имена 

држава и географских назива као домена. 

У излагању представника Латино-америчких и 

карипских земаља истакнуто је да имена држава 

треба да буду заштићена у оквиру система 

интелектуалне својине. 

Представник Јамајке истакао је да се залаже за 

заштиту имена држава, као и да ограничена заштита 

ових имена у пракси оставља место за злоупотребе. 

Представник Републике Кореје навео је да у 

принципу подржава заштиту имена држава, да су 

имена држава иначе већ обухваћена заштитом 

прописима који се односе на жигове и на нелојалну 

конкуренцију. 

Закључено да ће Стални комитет наставити 

дискусију о овим питањима на следећем заседању. 

Наложено је Секретаријату да припреми 

документ у ком ће бити обухваћена различита пракса 

чланица у погледу жигова који се састоје од имена 

земаља или их садрже. 

4. Међународна незаштићена имена за 

фармацеутске супстанце (INNs) 

Листе предложених и препоручених INNs се 

објављују редовно након састанака Групе експерата 

World Health Organization (WHO). Група експерата 

бира INNs за фармацеутске супстанце. На основу 

информација које пружају пријавиоци (који могу 

бити државе, националне комисије, компаније или 

појединци) име за које постоји сагласност бира се и 

објављује као предложено INN. У периоду од 4 

месеца, било које лице може да стави коментаре или 

уложи формални приговор на предложен и објављен 

INN. Ако не постоје приговори, име се објављује као 

препоручено INN, на листу која је доступна на 

линку: 

http://www.who.int/medicines/publications/druginformat

ion/innlists/en/index.html. 

У складу са одлуком Сталног комитета на 37. 

заседању, Секретаријат је наставио са својом 

досадашњом праксом информисања завода чланица 

о листама предложених и препоручених INNs. 

Такође, од 37. заседања Секретаријат је остварио 

сарадњу са  WHO у циљу модернизације и 

побољшања приступа INN бази података. 

Досадашња пракса Секретаријата WIPO која се 

састоји од информисања завода сваки пут кад 

постоји ажурирање INN базе података путем 

циркулара, показала је више недостатака. Један од 

њих се огледа у закашњењу у прослеђивању 

информација. Према досадашњој пракси, када 

Секретаријат прими информацију о ажурирању листе 

одобрених и предложених INN, он припрема 

http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html
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циркулар који садржи релевантне информације које 

се затим прослеђују електронски заводима за 

интелектуалну својину који су доставили своје 

податке за Електронски форум Сталног комитета. 

Одређено закашњење настаје између података које 

WHO ажурира и комуникације од стране WIPO што 

може негативно да утиче на поступак испитивања 

жигова. WIPO комуникација преко ЦД-а која садржи 

кумулативне листе такође карактерише одређено 

закашњење у комуникацији. Додатно оптерећење 

представља и обавеза Секретаријата да прати 

публикације нових INN података и припрема 

циркуларе за дистрибуцију листа заводима што 

непотребно троши време узимајући у обзир 

постојеће алтернативне техничке могућности.  

Као резултат консултација између WHO и 

Секретаријата WIPO постигнут је договор да INN 

подаци буду интегрисани у базу података  Global 

Brand Database. Наведено би требало да омогући  

бољу информисаност шире јавности, укључујући ону 

из кругова интелектуалне својине, као и да омогући 

аутоматизацију WIPO нотификација о INN заводима. 

Информациони систем треба да буде постављен на 

начин да осигура да свако ажурирање од стране 

WHO базе података INN буде видљиво у бази 

података Global Brand Database, што ће аутоматски 

активирати WIPO електронске нотификације у циљу 

информисања завода који су изабрали овај начин 

комуникације. Свако ко буде користио податке о  

INN који ће се налазити у Global Brand Database 

моћи ће да се детаљније информише користећи линк 

који води до WHO сајта. Додатно, корисници ове 

опције приликом приступања INN подацима биће 

обавештени о томе да ли могу да их користе за 

одређене ограничене сврхе. Доступност INN 

података у Global Brand Database у комбинацији са 

аутоматизованим обавештењима отклониће потребу 

да WIPO Секретаријат ручно издаје циркуларна 

обавештења чиме би се превазишла неефикасност 

овог процеса.  

Затражено је да Секретаријат за следеће 

заседање припреми извештај о напретку који се 

односи на питање интеграције података о 

International Non-Proprietary Names for Pharmaceutical 

Substances (INNs) у Global Brand базу података. 

5. Систем имена домена (DNS) и жигови 

На 38. Заседању Сталног комитета одлучено је 

да Секретаријат обавештава државе чланице о 

будућем развоју DNS. DNS поставља значајне 

изазове када је у питања заштита интелектуалне 

својине имајући у виду глобалну природу интернета 

и потребу за међународним приступом овом 

проблему.  

Секретаријат је поступајући према наведеном 

налогу припремио информацију наводећи да WIPO 

преко Центра за арбитражу и медијацију обезбеђује 

носиоцима жигова ефикасан међународни механизам 

за борбу против несавесних регистрација и употреба 

имена домена којима се врши повреда жигова. 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

(UDRP) је усвојена од стране ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) на 

основу препорука које је дао WIPO и она је 

ограничена на случајеве несавесне, злонамерне 

регистрације и употребе имена домена. Носиоци 

жигова су 2017. године поднели 3.074 жалбе Центру 

за арбитражу и медијацију, а од јануара 2018. године, 

укупан број случајева у вези имена домена прешао је 

74.000. Највише поступака су покренули подносиоци 

из сектора банкарства и финансија, моде, интернета 

и информационих технологија, тешке индустрије и 

машинства, биотехнологије и фармације. Поред 

наведеног, WIPO обрађује однос између имена 

домена и других врста имена, као што су имена 

земаља, International Governmental Organizations 

(IGOs) и акронима. Одлуке Центра за арбитражи и 

медијацију су доступне на његовом сајту.  

6. Ознаке географског порекла 

На 38. Заседању Сталног комитета одржаном од 

30. октобра до 2. новембра 2017. године усвојен је 

Радни план за ознаке географског порекла. У кладу 

са наведеним радним планом од Секретаријата је 

захтевано да опише постојеће стање у области 

заштите ознака географког порекла, имена земаља и 

других географских термина у Систему имена 

домена, DNS, са предлогом за даљу дискусију на ту 

тему. Секретаријат је сходно томе припремио 

упитник са анексом из два дела. Први део документа 

има за циљ да утврди постојеће стање у области 

ознака географског порекла, имена земаља и других 

географских термина у генеричном Top Level 

Domains систему (gTLDs), док други део има за 

предмет Top Level Domains систем земаља (ccTLDs).  

Секретаријат ће до 15. октобра 2018. године 

издати документ који ће садржати компилацију 

одговора на оба упитника, и који ће бити размотрен 

на следећем заседању Сталног комитета. 

Питања би се односила на следеће области: 

- Основ заштите ОГП и поступак заштите 

- Обим заштите (да ли укључује производе ручне 

радиности) 

- Постојање везе између географског порекла и 

квалитета, репутације или других 

карактеристика производа  

- Дефиниција ОГП (преузета из ТРИПС-а или не) 
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- Постојање посебног регистра ОГП или 

евентуално другог механизма заштите 

- надлежност органа за спровођење поступка 

испитивања и регистрације ОГП 

- Систем међународне заштите ОГП 

- Категорија производа који могу бити 

заштићени ОГП 

- Систем заштите ОГП (стицање, трајање) 

- Ко може да поднесе захтев за ОГП, на који 

начин, да ли се плаћа такса 

- Основ за одбијање заштите ОГП 

- Контрола квалитета производа (обим и 

субјекти) 

- Да ли постоји могућност поништаја ОГП и по 

ком основу 

- Овлашћени корисници (поступак, трајање 

права) 

- Спровођење права. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

Издавач:  

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

Улица Кнегиње Љубице 5, 11102 Београд, Република Србија 

Главни и одговорни уредник: 

Владимир Марић 

 

Уредник:  

Јасминка Рељин, 

 

Уређивачки одбор:  

Бранка Тотић, 

Мирјана Јелић, 

Марија Божић  

Александра Михаиловић, 

Јелена Томић Кесер 

 

Уредник Подлистка Гис: 

Татјана Стевановић 

 

Технички уредник:  

Гордана Ђорђевић 

 

Коректор:  

Гордана Ђорђевић  

 

Уредништво:  

Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 

11102 Београд, Република Србија 

Тел: 011/20-25-964 (Технички уредник),  

факс: 011/311-23-77,  

ел. пошта: gdjordjevic@zis.gov.rs 

 

Гласник интелектуалне својине је службено гласило Завода за интелектуалну својину. У Гласнику се објављују 

подаци о свим заштићеним правима индустријске својине у Републици Србији и информације о променама у 

вези са тим правима. Као посебан прилог објављује се Подлистак ГИС-а и друге службене информације. 

 

Гласник интелектуалне својине се објављује месечно 

 

ISSN 2217- 9143 (Online) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Гласник интелектуалне својине  Intellectual Property gazette 2018/9
	НАСЛОВНА СТРАНА / Title page
	САДРЖАЈ / Contents
	КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and international organisations
	ПАТЕНТИ / Patents
	ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
	ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate publication of search report A3
	РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
	OBJAVA PATENATA U IZMENJENOM OBLIKU / PUBLICATION OF THE AMENDED PATENTS
	ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of Registred Patents
	ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of Entered Changes of Registered Patents

	СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
	ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate Granted
	ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie

	МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
	ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of Validity of Registred Petty Patents

	ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА Requests for the Extension of the effects of  European Patent Applications
	МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9
	ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
	ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА


	ЖИГОВИ / Trademarks
	РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
	ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of Registered Trademarks
	ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of Entered Changes of Registered Trademarks

	ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  Gazzete OMPI des marques internationales WIPO Gazette of International Marks
	ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ Filed International Trademarks
	НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  / Subsequant designations for Republic of Serbia


	ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / Industrial Designs
	РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
	ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА Termination of Validity of Registered Designs


	ПОДЛИСТАК ГИС / Supplement IPG
	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO) ДЕВЕТНАЕСТИ САСТАНАК САРАДЊЕ У ВЕЗИ СА ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ПРАКСЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ У ОБЛАСТИ ЖИГОВА Аликанте, 17. и 18. април 2018. године
	СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) СТАЛНИ КОМИТЕТ ЗА ЖИГОВЕ, ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА Женева, 23. до 26. априла 2018. године



		2018-09-27T09:17:38+0200
	Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd
	Glasnik intelektualne svojine br. 9-2018




