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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 Северна Македонија
МL Мали
ММ Мијанмар
MN Монголија
МО Макао
МP Северна Маријанска Острва
МR Мауританија
МS Монтсерат
МТ Малта
МU Маурицијус
МV Малдиви
МW Малави
МX Мексико
МY Малезија
MZ Мозамбик
NA Намибија
NЕ Нигер
NG Нигерија
NI Никарагва
NL Холандија
NO Норвешка
NP Непал
NR Науру
NZ Нови Зеланд
ОМ Оман
PA Панама
PE Перу
PG Папуа Нова Гвинеја
PH Филипини
PK Пакистан
PL Пољска
PT Португалија
PW Палау Острва
PY Парагвај

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

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

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

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
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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

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

Corrected title page of an A document (A1, A2)

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

Corrected title page of an B document (B1, B2)

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

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

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

B01D 11/02 (2006.01)
(11) 2018/0556 А1
A23L 2/02 (2006.01)
A61K 9/08 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
B01D 3/40 (2006.01)
(21) P-2018/0556
(22) 14.05.2018.
(54) FARMACEUTSKI PREPARATI NA BAZI
EKSTRAKTA ARONIJE, INDUSTRIJSKI
POSTUPAK ZA NJIHOVO DOBIJANJE I
PRIMENA
(71)
PHARMANOVA
DOO
OBRENOVAC,
Industrijska 8, 11500 Obrenovac, RS; EUCHEM DOO
BEOGRAD, Vojvode Stepe 77, 11000 Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak svrstava se u oblasti
farmaceutskih kompozicija (fitopreparata) na bazi
ekstrakata biljnog materijala koji sadrži fenolna
jedinjenja, posebno bobičastih voćnih plodova, kao što
su: aronija, borovnice, ribizle, grožđe, maline, jagode,
kupine; kao i začinskog i lekovitog bilja. Ekstrakti
navedenog biljnog materijala, prvenstveno aronije
(Aronia melanocarpa L.) se dobijaju po novom
industrijskom
postupku
subkritične
ekstrakcije,
primenom ekstraktora tipa karusela sa četiri vertikalne
kolone i kontinualnog vakuum uparivača za
koncentrovanje pod sniženim pritiskom. Pronalaskom se
omogućava dobijanje kvalitetnih ekstrakata sa visokim
sadržajem bioaktivnih materija, kao što su polifenoli,
posebno flavonoidi i monomerni antocijani, kao i brojnih
termolabilnih jedinjenja bez destrakcije. Dobijeni
proizvodi odlikuju se očuvanim organoleptičkim
svojstvima, visokom koncentracijom polifenola i
prijatnom konzumacijom, a mogu se koristiti u
farmaceutskoj industriji za dobijanje farmaceutskih
preparata za primenu u preventivne i terapijske svrhe,
kao i u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.

concentrator under reduced pressure. This invention
provides obtaining high quality extracts with a high content
of bioactive substances, such as polyphenols, in particular
flavonoids and monomer antocyanins, as well as numerous
thermolabile compounds without destruction. Obtained
products are characterised by preserved organoleptic
properties, high concentration of polyphenols and pleasant
consumption, also they can be used in pharmaceutical
industry for pharmaceutical formulations obtaining for
preventive and therapeutic purposes, as well as in the food
and cosmetics industries.
(51)

B62K 5/02 (2013.01)
(11) 2017/0537 А1
B62K 5/023 (2013.01)
B62K 5/025 (2013.01)
B62K 5/027 (2013.01)
(21) P-2017/0537
(22) 29.05.2017.
(54) ELEKTRIČNI TRICIKL
(71) VUKIĆEVIĆ, Živojin, Južni Bulevar 36,
11000 Beograd, RS
(72) VUKIĆEVIĆ, Živojin, Južni Bulevar 36,
11000 Beograd, RS
(57) Električni tricikl rešava problem ekološkog
prevoza lica i stvari u gradovima. Vozilo ima dva
sedista (8, 18) i elektromotor (31) koji ne proizvodi
smrtonosne izduvne gasove, zbog čega je neškodljivo za
okolinu. Vozilo je pogodno za javni taksi prevoz u
gradovima, kao i za vožnju biciklističkim stazama. Kako
vozilo ima tri točka stabilnije je i bezbednije od bicikla.

(54) PHARMACEUTICAL PREPARATIONS BASED
ON THE ARONIA EXTRACT, INDUSTRIAL
PROCEDURE FOR THEIR PRODUCTION AND
APPLICATIONS
(57) Present invention has been classified in the field of
pharmaceutical compositions (phytopreparates) based on
extract of plant material containing phenolic compounds,
in particular berries, such as aronia, blueberries, currants,
grapes, raspberries, strawberries, blackberries, as well as
spicy and medicinal herbs. Extracts of mentioned plant
material, primarily aronia (Aronia melanocapra), are
obtained by a new industrial subcritical extraction
process, using the carousel type extraction with
fourvertical columns and a continuous vacuum

ЗИС / RS / IPO

(54) ELECTRIC TRICYCLE
(57) Electric tricycle solves a problem of ecological
transportation of people and luggage in cities. The
vehicle has two seats (8,18) and electrical motor
(31) that does not emit deadly exhaust gases, therefore
being environmentally friendly. The vehicle is suitable
for city public taxi transportation and for driving on
bicycle lanes as well. Having three wheels, the vehicle is
more stable and safe than the bicycle.

7

А
(51)

C22B 15/00 (2006.01)
(11) 2019/1293 А1
C22B 3/06 (2006.01)
C22B 3/18 (2006.01)
(21) P-2019/1293
(22) 06.04.2018.
(30) AU 06.04.2017. 2017901263
AU 20.09.2017. 2017903824
(86) WO 6.4.2018 PCT/AU2018/050316
(87) WO 11.10.2018 WO 11.10.2018
(54) IZLUŽIVANJE RUDA KOJE SADRŽE BAKAR
(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY. LIMITED,
Level 7, 360 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, AU
(72) HACKL, Ralph, Peter, 62 Rutland Avenue, Mount
Eliza, Victoria 3930, AU; BROWN, Paul, Leslie, 15
David Smith Place, Kiama, New South Wales 2533, AU;
GROCOTT, Stephen, Charles, 83 Bradleys Lane, North
Warrandyte, Victoria 3113, AU; KITTELTY. Daniel, Arthur,
27 Burton Avenue, Park Holme, South Australia 5043, AU
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg 4,
11000 Beograd
(57) Postupak izluživanja ruda koje sadrže bakar, kao što su
halkopiritne rude, pomoću tečnosti za izluživanje u prisustvu
srebra i agensa za aktivaciju koji aktivira srebro čime srebro
poboljšava ekstrakciju bakra iz ruda bakra.

(54) LEACHING COPPER-CONTAINING ORES
(57) A method of leaching copper-containing ores, such as
chalcopyrite ores, with a leach liquor in the presence of silver
and an activation agent that activates silver whereby the silver
enhances copper extraction from copper ores.
(51)

G01F 23/72 (2006.01)
(11) 2018/0629 А1
F04B 49/04 (2006.01)
F04D 9/02 (2006.01)
G05D 9/12 (2006.01)
H01H 36/02 (2006.01)
(21) P-2018/0629
(22) 19.07.2018.
(54) UREĐAJ ZA DETEKCIJU STANJA FLUIDA
NA USISU I KONTROLU RADA HIDRAULIČNOG
SISTEMA PUMPE
(71) BOGDANOVIĆ, Vladimir, Cara Uroša 6a,
11000 Beograd, RS
(72) BOGDANOVIĆ, Vladimir, Cara Uroša 6a,
11000 Beograd, RS
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(74) STRUNIĆ, Svetlana, Jedrenska 6, 11000 Beograd
(57) Patentna prijava sadrži ekonomičnu kontrolu nivoa
fluida u usisnom cevovodu (10) pumpe radi zaštite
pumpe od suvog starta i havarije. Pored usisnog
cevovoda (10) montira se mali rezervoar (6) koji je
pomoću dve cevi (10) spojen sa cevovodom. Nivo fluida
u rezervoaru (6) je bez turbilencija i prati nivo u
cevovodu po zakonu o spojenim sudovima. U rezervoaru
(6) se na posebnoj cevastoj vođici (8) nalazi plovak (7)
sa ugrađenim stalnim magnetima (15). Unutar vođice
plovka nalazi se cev (2) sa RID releom(16) koji se
aktivira kada nivo fluida kojeg prati plovak dostigne
zadatu visinu. Položaj visine relea se jednostavno može
podešavati. Uređaj se ekonomično i lako izvodi i u Ex
zaštiti, kako bi se mogao koristiti u eksplozivnim
sredinama. Rele može biti priključeno na mikroprocesor
ili relejni kontroler rada pumpe.

(54) FLUID STATE DETECTION DEVICE FOR INTAKE
AND CONTROL OF PUMP HYDRAULIC SYSTEM
(57) The patent application contains economical control
of the fluid level in the pump suction pipeline (10) in
order to protect the pump from dry start and damage. In
addition to the suction pipeline (10), a small tank (6) is
mounted, which is connected to the pipeline by two
pipes (10). The fluid level in the tank (6) is turbulencefree and follows the level in the pipeline according to the
law of communicating vessels. In the reservoir (6) there
is a float (7) with a fixed permanent magnet (15) on a
separate tubular guide (8). Inside the float guide there is
a tube (2) with a RID relay (16) which is activated when
the fluid level followed by the float reaches a
predetermined height. The relay height position can be
easily adjusted. The device is economical and easy to
execute in Ex protection, so it can be used in explosive
environments. The relay can be connected to a
microprocessor or relay controller of the pump
operation.
ЗИС / RS / IPO
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(51)

G06Q 90/00 (2006.01)
(11) 2018/0815 А1
G06Q 30/02 (2012.01)
(21) P-2018/0815
(22) 16.07.2018.
(54) SISTEM I POSTUPAK ZA KORIŠĆENJE
BEZBEDNOSNIH PROGRAMA U SVRHE
DIGITALNOG MARKETINGA
(71) PETKOV, Dejan, Bulevar Arsenija Čarnojevića
217, 11070 Beograd, RS
(72) PETKOV, Dejan, Bulevar Arsenija Čarnojevića
217, 11070 Beograd, RS
(57) Sistem postupak za korišćenje bezbednosnih
programa u svrhe digitalnog marketinga omogućava
direktan pristup personalnom računaru (5) ili pametnom
prenosivom uređaju (4) korisnika preko bezbednosnog
programa (10). Korišćenjem funkcija bezbednosnog
programa (10) koje se tiču presretanja i provere sadržaja
na korisničkom uređaju (4) ili (5), poseban modul (20)
vrši analizu akcija korisnika (30) i na osnovu toga
formira dinamički korisnički profil (39). Modul (20)
takođe koristeći funkcije ažuriranja bezbednosnog
programa (10) vrši preuzimanje reklamnog sadržaja (3)
zajedno sa sopstvenim bazama (22). Konačno, modul
(20) vrši prikazivanje reklamnog sadržaja (3) bilo
samostalno, bilo kroz druge aplikacije (25) ili koristeći
funkcije presretanja i provere bezbednosnog programa
(10), gde se reklamni sadržaj (3) ubacuje u regularno
preuzeti web sadržaj (27) i u tako integrisanom obliku
(28) prikazuje na web pregledaču (26).

А
features (10) to download the advertising content (3)
together with its own databases (22). Finally, the module
(20) renders the advertising content (3) either
independently, through other applications (25) or by
using the intercept and check functions of the security
program (10), where the advertising content (3) is
inserted into regularly downloaded web content (27) and
in such an integrated form (28) displays on a web
browser (26).
(51)

H02K 37/14 (2006.01)
(11) 2018/0804 А1
H02K 21/12 (2006.01)
(21) P-2018/0804
(22) 10.07.2018.
(54) MAGNETNI MOTOR
(71) NIKOLIĆ, Dragan, Bulevar Medijana br. 59,
18000 Niš, RS
(72) NIKOLIĆ, Dragan, Bulevar Medijana 59,
18000 Niš, RS
(57) Magnetni motor od trajnih magneta, radi samostalno
ili kao inicijalni pogonski motor tj. radno kolo kod
autonomnih izvora električne energije. Stator čini ploča
(1) od dijamagnetnog materijala, kružnog je oblika i
simetrično je kasetirana paralelnim prorezima. Kroz
proreze su provučeni pod uglom u istom smeru magnetni
polovi potkovičastog magneta (2), koji svojim kosim
čeonim površinama grade ugao od 90 stepeni prema
gornjoj površini statorske ploče (1). Svojim srednjim
magnetski neutralnim slojem, magneti (2) se nalaze
ispod statorske ploče (1), oslonjeni na nosač (5) sa kojim
su čvrsto spojeni za statorsku ploču. Magneti (2) su
raspoređeni kružno po osnim linijama i na istom
rastojanju od centra statorske ploče (1). Statorska ploča
(1) je u osi čvrsto i razdvojivo spojena sa mehanizmom
(14), koji je čini pokretnom po vertikali. Rotor (3) je od
dijamagnetnog materijala, čvrsto je povezan sa
osovinom (10), koja je obrtno spojena sa gornjom
pločom (8) pomoću ležaja (11, 12). Na donjoj strani
ploče rotora (3), vertikalno su ugrađeni trajni magneti
(4), na kružnom nosaču (9) u jednom redu. Kružna
putanja trajnih magneta (4) je između magnetnih polova
N i S potkovičastih trajnih magneta (2). Motor je
smešten u trodelnom kućištu (6, 7, 8) od dijamagnetnog
materijala.

(54) SYSTEM AND METHOD FOR USING
SECURITY PROGRAMS IN DIGITAL MARKETING
(57) A system and procedure for using security programs
for digital marketing purposes provides direct access to a
user’s personal computer (5) or smart portable device (4)
through a security program (10). By using the security
program features (10) concerning the interception and
checking of contents on the user device (4, 5), special
module (20) performs the analysis of the user actions
(30) and on that basis forms a dynamic user profile (39).
Module (20) also utilizes the security program update
ЗИС / RS / IPO
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(54) MAGNETIC MOTOR
(57) Magnetic motor with permanent magnets, works
independently or as an initial propulsion motor i.e.
impeller for autonomous electricity sources. The stator
consists of plate (1) of diamagnetic material, is circular
in shape and is symmetrically cassetted with parallel
slits. Through the slits, the magnetic poles of the
horseshoe magnet (2) are drawn at an angle in the same
direction, which, with their oblique front surfaces, create
a 90 degree angle to the upper surface of the stator plate
(1). With their medium magnetic neutral layer, the
magnets (2) are located below the stator plate (1)
supported by a support (5) with which they are firmly
connected to the stator plate. The magnets (2) are
arranged circularly along the axial lines and at the same
distance from the center of the stator plate (1). The stator
plate (1) in the axis is firmly and detachably connected
to the mechanism (14) which makes it movable
vertically. The rotor (3) is of diamagnetic material, it is
tightly connected to the shaft (10), which is pivotally
connected to the upper plate (8) by means of bearings
(11, 12). On the underside of the rotor plate (3)
permanent magnets (4) are mounted vertically, on a
circular support (9) in a single row. The circular path of
permanent magnets (4) is between the magnetic poles of
N and S horseshoe permanent magnets (2). The motor is
housed in a three-piece housing (6, 7, 8) made of
diamagnetic material.
H03G 3/32 (2006.01)
(11) 2018/0855 А1
H04S 7/00 (2006.01)
(21) P-2018/0855
(22) 20.07.2018.
(54) POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE ZVUKOM U
VOZILU NA OSNOVU NAVIKAVANJA PUTNIKA
NA ZVUČNE PROMENE
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad,
RS; KOVAČEVIĆ, Jelena, dr, Fruškogorska 47, 21000
Novi Sad, RS; LUKAČ, Željko, Vojvode Šupljikca 26,
21000 Novi Sad, RS; ĆETIĆ, Nenad, Save Kovačevića
13, 21203 Veternik, RS
(57) Postupak za upravljanje zvukom u vozilu na osnovu
navikavanja putnika na zvučne promene predstavlja
rešenje kojim se podešava nivo zvuka multimedijalnog
sistema u cilju poboljšanja ugođaja vozača i putnika.
Podešavanje se vrši neposredno pre pokretanja vozila a
sam postupak uzima u obzir model navikavanja ljudskog
uha na promene nivoa zvuka kao psihološku
karakteristiku, zatim aktivnost korisnika na izmeni nivoa
zvuka u toku vožnje i kao poslednji parametar koji je
važan za dati postupak je nivo buke koja se javlja u
okruženju vozila. Postupak ima za cilj snižavanje nivoa
zvuka prilikom pokretanja vozila na nivo zvuka koji je
prihvatljiv za putnike i vozača a odnosi se samo na
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podešavanje zvuka za trenutni položaj vozila.
Automatska korekcija u toku vožnje nije uključena u dati
pronalazak. Postupkom je obuhvaćena faza (100)
merenje prosečne buke okruženja (N1), faza (110) u
kojoj se preuzimaju neophodni parametri iz prethodne
iteracije, zatim fazom (120) u kojoj se na osnovu uslova
određuje da li je neophodno snižavanje nivoa zvuka da
bi se u fazi (130) odredila nova vrednost nivoa zvuka
(C1') i na kraju faza (140) u kojoj se određuje novi faktor
korekcije navikavanja na zvuk (P') koji dobijamo na
osnovu parametara korisničkih podešavanja i psihološke
karakteristike. Nakon pokretanja vozila nivo zvuka na
zvučnicima će biti korigovan. U toku vožnje korisnici će
ovaj nivo menjati, poslednji nivo zvuka neposredno pre
zaustavljanja vozila će biti memorisan i po ponovnom
pokretanju vozila postupak će se ponoviti od faze (100)
uzimajući u obzir poslednji nivo zvuka i prosečnu
korekciju zvuka od strane korisnika.

(51)

10

(54) THE IN-VEHICLE SOUND MANAGEMENT
PROCEDURE BASED ON THE DRIVER`S
ACCOMPANIMENT TO SOUND CHANGES
(57) Тhе in–vehicle sound management procedure based
on the driver's accompaniment to sound changes is a
solution that adjusts the sound level of the multimedia
system in order to improve the driver and passenger
atmosphere. Setting is done just before starting the
vehicle, and the procedure itself takes into account the
model of man's ear training to change the level of sound
as a psychological characteristic, then the activity of
users to change the level of sound while driving, and as
the last parameter important for the given procedure is
the noise level that in the vehicle environment. The
purpose of the procedure is to lower the sound level
when starting the vehicle to a sound level acceptable to
passengers and drivers and refers only to the adjustment
of sound for the current position of the vehicle.
Automatic correction while driving is not included in the
invention. The procedure includes phase (100)
ЗИС / RS / IPO
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А

measuring the average noise of the environment (N1),
phase (110) in which the necessary parameters from the
previous iteration are taken, then a phase (120) in which,
based on the conditions, determines whether it is
necessary to lower the sound level in order to determine
in the phase (130) the new value of the level sound (C1')
and at the end the phase (140) in which a new correction
factor (P') is determined based on the parameters of user
settings and psychological characteristics. After starting
the vehicle, the sound level on the speakers will be
corrected. During driving, users will change this level,
the last sound level immediately before stopping the
vehicle will be memorized and after restarting the
vehicle, the procedure will repeat from phase (100),
taking into account the last sound level and average
sound correction by the user.

ЗИС / RS / IPO
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51)
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E02D 19/06 (2006.01)
E21F 16/00 (2006.01)

(21) P-2019/0484
(13) A3

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/1
Intellectual Property Gazette 2020/1

B

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 59699 B1
C07K 16/46 (2006.01)
C12N 9/64
(2006.01)
(21) P-2019/1615
(22) 01.02.2013.
(30) US 01.02.2012. 201261593463 P
US 31.07.2012. 201261677538 P
(86) WO 01.02.2013. PCT/US2013/024295
(87) WO 08.08.2013. WO 2013/116609
(96) 01.02.2013. 13704329.5
(97) 18.09.2019. EP2809150 B 2019/38 EN
(54) HUMANIZOVANI MIŠEVI KOJI
EKSPRIMIRAJU TEŠKE LANCE KOJI SADRŽE
VL DOMENE
HUMANIZED MICE THAT EXPRESS HEAVY
CHAINS CONTAINING VL DOMAINS
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) MACDONALD, Lynn, 16 Gedney Way, White
Plains, NY 10605, US; GURER, Cagan, 8 Pamela Lane,
Valhalla, NY 10595, US; MEAGHER, Karolina, A., 14
Church Street, 2nd Floor, Tarrytown, NY 10591, US;
STEVENS, Sean, 355 Berry Street, 413, San Francisco,
CA 94158, US; MURPHY, Andrew, J., 10 Newton
Court, Corton-on-Hudson, NY 10520, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd
(51) A01M 1/10
(2006.01)
(11) 59597 B1
A01M 1/00
(2006.01)
A01M 1/04
(2006.01)
A01N 29/00 (2006.01)
(21) P-2019/1360
(22) 20.12.2011.
(30) US 24.01.2011. 201161435647 P
US 15.03.2011. 201161453033 P
(86) WO 20.12.2011. PCT/US2011/066266
(87) WO 02.08.2012. WO 2012/102807
(96) 20.12.2011. 11856933.4
(97) 04.09.2019. EP2667707 B 2019/36 EN
(54) ZAMKA ZA SMRDIBUBE
STINK BUG TRAP
(73) STERLING INTERNATIONAL, INC., 3808 North
Sullivan Road Bldg. 16 BV, Spokane, WA 99216-1630, US
(72) SCHNEIDMILLER, Rodney, G., 6715 South
Saddle Ridge Lane, Greenacres, WA 99016, US;
ZHANG, Qing-He, 708 South Wilbur Court, Spokane
Valley, WA 99206, US; CHAPIN, Marc, 3518 East 22nd
Avenue, Spokane, WA 99223, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
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(51) A01N 25/06 (2006.01)
(11) 59696 B1
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 37/40 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
(21) P-2019/1585
(22) 14.09.2011.
(30) US 15.09.2010. 383074 P
(96) 14.09.2011. 16179213.0
(97) 23.10.2019. EP3111764 B 2019/43 EN
(54) SURFAKTANTI AMINA ZA REGULISANJE
SKRETANJA RASPRŠIVANJA HERBICIDA
AMINE SURFACTANTS FOR CONTROLLING
HERBICIDE SPRAY DRIFT
(73) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, IN 46268, US; AKZO NOBEL
CHEMICALS INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76,
6824 BM Arnhem, NL
(72) LI, Mei, 13679 Cunningham Drive, Westfield, IN
46074, US; LIU, Lei, 1501 Brook Mill Court, Carmel,
IN 46032, US; TANK, Holger, 757 Massachusetts
Avenue, Unit No. 203, Indianapolis, IN 46204, US;
ZHANG, Hong, 6809 Holly Springs Circle, Indianapolis,
IN 46032, US; DOWNER, Brandon Matthew, 1721
Jaques Dr., Lebanon, IN 46052, US; QIN, Kuide, 305
Pebble Springs Road, Chapel Hill, NC 27514, US;
WILSON, Stephen, 776 Sugarbush Dr., Zionsville, IN
46077, US; SUN, Jinxia Susan, 36 Wintergreen Place,
Hopewell Junction, NY 12533, US; ZHU, Shawn, 132
Devon Farms Road, Stormville, NY 12582, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A01N 43/40 (2006.01)
(11) 59695 B1
A01N 25/32 (2006.01)
A01N 43/54 (2006.01)
C07D 405/02 (2006.01)
(21) P-2019/1584
(22) 15.09.2015.
(30) US 15.09.2014. 201462050702 P
US 15.09.2014. 201462050697 P
(86) WO 15.09.2015. PCT/US2015/050122
(87) WO 24.03.2016. WO 2016/044229
(96) 15.09.2015. 15842463.0
(97) 23.10.2019. EP3194391 B 2019/43 EN
(54) ZAŠTITNE HERBICIDNE SUPSTANCE KOJE
OBUHVATAJU PIRIDIN KARBOKSILNU
KISELINU
SAFENED HERBICIDAL COMPOSITIONS
COMPRISING A PYRIDINE CARBOXYLIC ACID
(73) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, IN 46268, US
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(72) SATCHIVI, Norbert, M., 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268, US; BANGEL, Bryston, L.,
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US;
SCHMITZER, Paul, R., 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 8/34
(2006.01)
(11) 59656 B1
A61K 8/19
(2006.01)
A61K 8/73
(2006.01)
A61K 8/92
(2006.01)
A61K 8/97
(2017.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) P-2019/1607
(22) 09.06.2011.
(30) EA 08.07.2010. 201001053
(86) WO 09.06.2011. PCT/RU2011/000407
(87) WO 12.01.2012. WO 2012/005622
(96) 09.06.2011. 11803866.0
(97) 27.11.2019. EP2545899 B 2019/48 EN
(54) KOMPOZICIJA ZA PROFILAKSU
KANDIDIJAZE
COMPOSITION FOR THE PROPHYLAXIS OF
CANDIDIASIS
(73) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ
OTVETSTVENNOST'YU "WDS", Ul. Kulakova 20 str.
1G, Moscow 123592, RU
(72) MANASHEROV, Tamaz, Omarovich,
Universitetskiy prospekt 9-75, Moscow 119296, RU;
MATELO, Svetlana, Konstantinovna, p. Mechnikovo
25-70, Krasnogorsky rayonMoskovskaya obl. 143422,
RU; KUPETS, Tat'yana, Vladimirovna, ul. Yuzhnaya 154, Odintsovo 10, Moskovskaya obl. 143300, RU
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 59697 B1
A61K 9/28
(2006.01)
A61K 31/606 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
(21) P-2019/1589
(22) 29.04.2013.
(30) US 30.04.2012. 201261640217 P
EP 30.04.2012. 12166110
(86) WO 29.04.2013. PCT/EP2013/058923
(87) WO 07.11.2013. WO 2013/164316
(96) 29.04.2013. 13723033.0
(97) 13.11.2019. EP2844222 B 2019/46 EN
(54) FORMULACIJA LEKA SA ODLOŽENIM
OTPUŠTANJEM
A DELAYED RELEASE DRUG FORMULATION
(73) TILLOTTS PHARMA AG, Baslerstrasse 15,
4310 Rheinfelden, CH
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(72) BRAVO GONZÁLEZ, Roberto Carlos,
Lindenstrasse 6, CH-4102 Binningen, CH; BUSER,
Thomas, Gempenstrasse 19, CH-4412 Nuglar, CH;
GOUTTE, Frédéric Jean-Claude, 4 rue du Ried, F-68130
Schwoben, FR; BASIT, Abdul, Waseh, 55 Alicia
Gardens, HarrowMiddlesex HA3 8JB, GB; VARUM,
Felipe, José, Oliveria, Efringerstrasse 86, CH-4057
Basel, CH; FREIRE, Ana, Cristina, 92 West Cotton
Close, Riverside Wharf, Northampton NN4 8BY, GB
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 59593 B1
A61K 31/4545 (2006.01)
A61P 7/02
(2006.01)
(21) P-2019/1493
(22) 24.02.2011.
(30) US 25.02.2010. 308056 P
(96) 24.02.2011. 17175788.3
(97) 16.10.2019. EP3251660 B 2019/42 EN
(54) FORMULACIJE APIKSABANA
APIXABAN FORMULATIONS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS
IRELAND UNLIMITED COMPANY, Hinterbergstrasse
16, 6312 Steinhausen, CH; PFIZER INC., 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017, US
(72) PATEL, Jatin, c/o Bristol-Myers Squibb Company,
Route 206 and Province Line Road, Princton, NJ 08543,
US; FROST, Charles, c/o Bristol-Myers Squibb
Company, Route 206 and Province Line Road, Princton,
NJ 08543, US; JIA, Jingpin, c/o Bristol-Myers Squibb
Company, Route 206 and Province Line Road, Princton,
NJ 08543, US; VEMA-VARAPU, Chandra, c/o BristolMyers Squibb Company, Route 206 and Province Line
Road, Princton, NJ 08543, US
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 59599 B1
A61K 31/4709 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
(21) P-2019/1417
(22) 02.11.2010.
(30) US 09.11.2009. 259403 P
(86) WO 02.11.2010. PCT/IB2010/054964
(87) WO 12.05.2011. WO 2011/055303
(96) 02.11.2010. 10779339.0
(97) 04.09.2019. EP2498756 B 2019/36 EN
(54) FORMULACIJE TABLETA NERATINIB
MALEATA
TABLET FORMULATIONS OF NERATINIB
MALEATE
(73) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US
(72) ASHRAF, Muhammad, 67 Boulevard, Elmwood
Park, New Jersey 07407, US; GHOSH, Krishnendu,
Pfizer Inc., 401 N. Middletown Road Building 140-4th
Fl., Pearl River, New York 10965, US;
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GOOLCHARRAN, Chimanlall, Pfizer Global Research
& Development, Eastern Point Road, Groton,
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(73) ELECTRONICS AND
TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE,
161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700, KR
(72) KANG, Jung, Won, 609-501 Unam Neomia,
Gwanpyeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-746, KR;
LEE, Ha, Hyun, 136-5 Myeonmok 2-dong, Jungnang-gu,
Seoul 131-819, KR; CHOI, Jin, Soo, 609-1605
Banseokmaeul 6 Danji Apt., 613 Banseok-dong,
Yuseong-gu, Daejeon 305-750, KR; KIM, Jin, Woong,
305-1603 Expo Apt., Jeonmin-dong, Yuseong-gu,
Daejeon 305-761, KR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

(51) H04N 7/088
G06F 9/00
G06F 9/44
H04N 7/025
(21) P-2014/0209

(51) H05B 37/02 (2006.01)
(11) 59680 B1
F21V 33/00 (2006.01)
G10L 25/18 (2013.01)
G10L 25/78 (2013.01)
(21) P-2019/1625
(22) 24.12.2014.
(30) JP 24.12.2013. 2013265341
(86) WO 24.12.2014. PCT/JP2014/084173
(87) WO 02.07.2015. WO 2015/098974
(96) 24.12.2014. 14873521.0
(97) 09.10.2019. EP3102004 B 2019/41 EN
(54) UREĐAJ ZA OSVETLJAVANJE I OKVIR SA
NAVEDENIM UREĐAJEM ZA OSVETLJAVANJE
KOJI JE PRIČVRŠĆEN NA NJEGA
LIGHTING DEVICE AND FRAME WITH SAID
LIGHTING DEVICE ATTACHED THERETO
(73) AG INC., 9-2, Izuo 4-chome Taisho-ku, Osaka-shi,
Osaka 551-0031, JP
(72) NAKANO, Kazuo, 5-9-2 Izuo Taisho-ku, Osakashi, Osaka 551-0031, JP
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd

(2006.01)
(2018.01)
(2018.01)
(2006.01)

(11) 59711 B1

(22) 24.04.2014.
(43) 29.08.2014.
(54) METOD ZA INTEGRACIJU TELETEKSTA
ILI PREVODA SA TV SADRŽAJEM NA
PRIJEMNIKU DIGITALNE TELEVIZIJE
METHOD FOR INTEGRATION OF TELETEXT OR
SUBTITLE WITH TV CONTENT ON DIGITAL
TELEVISION RECEIVER
(73) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) KUZMANOVIĆ, Nikola, Somborska 113, 21000
Novi Sad, RS; BENARIK, Laslo, Kaće Dejanović 5,
21000 Novi Sad, RS; TIKVIĆ, Srđan, Rumenački put
25, 21000 Novi Sad, RS; DAVIDOVIĆ, Mile, Joakima
Vujića 4/4, 21000 Novi Sad, RS; MARUNA, Tomislav,
Bulevar Despota Stefana 16, 21000 Novi Sad, RS
(51) H04N 19/70 (2014.01)
H04N 19/169 (2014.01)
H04N 19/187 (2014.01)
H04N 19/30 (2014.01)
H04N 19/31 (2014.01)
H04N 19/46 (2014.01)
H04N 19/61 (2014.01)
(21) P-2019/1215
(30) KR 16.04.2012. 20120038870
KR 21.06.2012. 20120066606
ЗИС / RS / IPO

(11) 59596 B1

(22) 16.04.2013.
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ИСПРАВЉЕНА ПРВА СТРАНА B ДОКУМЕНТА / CORRECTED FRONT PAGE OF AN
B DOCUMENT (B1, B2)
(51) C12N 15/86
C12N 15/12
C12N 15/31
(21) P-2018/0490
(48) 31.01.2020.
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(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 57397 B8
(22) 08.06.2012
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT
(B1, B2)
(51) C07D 271/08
A61K 31/4245
A61P 1/00
A61P 11/00
A61P 17/00
A61P 19/00
A61P 25/00
A61P 27/00
A61P 29/00
A61P 31/00
A61P 35/00
A61P 37/00
A61P 43/00
(21) P-2014/0655
(48) 31.01.2020.

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(51) C07D 277/82
A61K 31/428
A61K 31/496
A61P 35/00
C07D 417/12
(21) P-2015/0768
(48) 31.01.2020.

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

ЗИС / RS / IPO

(11) 53688 B9

(22) 07.07.2009.

(11) 54370 B9

(22) 01.12.2009.

(51) C07D 401/04
A61K 31/4433
A61K 31/4439
A61P 35/00
C07D 401/12
C07D 401/14
C07D 403/04
C07D 403/14
C07D 405/14
C07D 409/14
C07D 413/14
C07D 471/04
(21) P-2016/1132
(48) 31.01.2020.

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(51) C07D 471/04
A61K 31/395
A61P 17/00
A61P 35/00
A61P 37/00
C07D 487/04
(21) P-2015/0513
(48) 31.01.2020.

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 55395 B9

(22) 16.06.2008.

(11) 54181 B9

(22) 12.12.2006.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.12.2019. до 15.01.2020. године:
Патент број 49892 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, GMBH &
CO. KG., , D-55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао
је да важи дана 12.01.2020. године.
Патент број 49995 чији је носилац BIOGEN
INTERNATIONAL GMBH, Neuhofstrasse 30, 6340
Baar, CH, престао је да важи дана 30.10.2019. године.
Патент број 50013 чији је носилац C.B.F. LETI
S.A., Sol,5,Poligono Industrial Norte, F-28760 Tres
Cantos, ES, престао је да важи дана 24.12.2019.
године.
Патент број 51309 чији је носилац PFIZER
INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US;
AMGEN FREMONT INC., 6701 Kaiser Drive, Fremont,
CA 94555, US, престао је да важи дана 24.12.2019.
године.
Патент број 51497 чији је носилац BAYER
HEALTHCARE LLC, 555 White Plains Road,
Tarrytown, NY 10591, US, престао је да важи дана
13.01.2020. године.
Патент број 51701 чији је носилац PFIZER
INC., 235 East 42nd Street, New York, N.Y.10017, US,
престао је да важи дана 24.12.2019. године.
Патент број 52140 чији је носилац Ferring
International Center S.A. , Chemin de la Vergognausaz
50 , 1162 Saint-Prex, CH, престао је да важи дана
15.01.2020. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.06.2019. до 15.07.2019. године:
Патент број 50035 чији је носилац
LABORATOIRES DES PRODUITS ETHIQUES
ETHYPHARM, 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan,
FR, престао је да важи дана 08.07.2019. године.
Патент број 50183 чији је носилац GEOX
S.P.A., Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna
(Treviso), Frazione Biadene, IT, престао је да важи
дана 06.07.2019. године.
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Патент број 50311 чији је носилац DimitrijevićSrećković Vesna, Krupanjska 24, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 12.07.2019. године.
Патент број 50671 чији је носилац PTP
GROUP LIMITED, 15 Agiou Pavlou Street. Ledra
House, Agios Andreas, 1105 Nicosia, CY, престао је да
важи дана 08.07.2019. године.
Патент број 50964 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen ,
CH, престао је да важи дана 16.06.2019. године.
Патент број 52084 чији је носилац STOKKE
AS, Håhjem, N-6260 Skodje, NO, престао је да важи
дана 26.06.2019. године.
Патент број 52085 чији је носилац STOKKE
AS, Håhjem, N-6260 Skodje, NO, престао је да важи
дана 26.06.2019. године.
Патент број 52296 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen ,
CH, престао је да важи дана 16.06.2019. године.
Патент број 52297 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665
Oftringen , CH, престао је да важи дана 16.06.2019.
године.
Патент број 52426 чији је носилац ZENTIVA,
K.S., U kabelovny 130 Dolni Mecholupy, 102 37 Praha
10, CZ, престао је да важи дана 09.07.2019. године.
Патент број 52662 чији је носилац DR. FALK
PHARMA GmbH, Leinenweberstr.5, 79041 Freiburg,
DE, престао је да важи дана 03.07.2019. године.
Патент број 52704 чији је носилац CELGENE
CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901,
US, престао је да важи дана 30.06.2019. године.
Патент број 52745 чији је носилац CSBSYSTEM AG, An Fürthenrode, 52511 Geilenkirchen,
DE, престао је да важи дана 24.06.2019. године.
Патент број 52935 чији је носилац
BORRACCI, Fabrizio, Via Mameli 15, 33100 Udine, IT;
AMORUSO, Matteo, Via Luppieri 19/3, 33100 Udine,
IT, престао је да важи дана 28.06.2019. године.
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Патент број 52976 чији је носилац
BIOGENERIX AG, High-Tech-Park Mannheim
Janderstrasse 3, 68199 Mannheim, DE, престао је да
важи дана 28.06.2019. године.

Патент број 54460 чији је носилац TOTAL
RAFFINAGE FRANCE, 2 place Jean Millier, La
Défense, 92400 Courbevoie, FR, престао је да важи
дана 07.07.2019. године.

Патент број 53030 чији је носилац CELGENE
CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ
07901, US, престао је да важи дана 30.06.2019.
године.

Патент број 54550 чији је носилац LAFARGE
SA, 61 Rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, FR,
престао је да важи дана 24.06.2019. године.

Патент број 53053 чији је носилац KUHNE
ANLAGENBAU GMBH, Einsteinstrasse 20, 53757 St.
Augustin/Menden, DE, престао је да важи дана
07.07.2019. године.
Патент број 53163 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen,
CH, престао је да важи дана 12.07.2019. године.
Патент број 53178 чији је носилац
UNIVERSITY OF WASHINGTON, Intellectual
Property and Technology Transfer, 4311, 11th Avenue
NE Suite 500, Campus Box 354990, Seattle, WA 981054608, US, престао је да важи дана 21.06.2019. године.
Патент број 53493 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen,
CH, престао је да важи дана 23.06.2019. године.
Патент број 53616 чији је носилац TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1,
Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045, JP, престао је да важи дана 19.06.2019. године.
Патент број 53851 чији је носилац ADAMED SP.
Z O.O., Pienków 149, 05-152 Czosnów k/Warszawy, PL,
престао је да важи дана 25.06.2019. године.
Патент број 53894 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665
Oftringen, CH, престао је да важи дана 01.07.2019.
године.
Патент број 53999 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 30.06.2019.
године.

Патент број 54761 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US, престао је да важи дана 24.06.2019.
године.
Патент број 54830 чији је носилац THE
UNIVERSITY OF BATH, Claverton Down Bath, Bath
and North East Somerset BA2 7AY, GB, престао је да
важи дана 06.07.2019. године.
Патент број 55024 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US, престао је да важи дана 30.06.2019.
године.
Патент број 55049 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665
Oftringen, CH, престао је да важи дана 11.07.2019.
године.
Патент број 55294 чији је носилац
WATERBOX OY., Mariankatu 8 A, 15100 Lahti, FI,
престао је да важи дана 12.07.2019. године.
Патент број 55345 чији је носилац KERN
PHARMA, S.L., Venus, 72 Pol. Ind. Colon II, 08228
Terrassa, ES, престао је да важи дана 29.06.2019.
године.
Патент број 55456 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 28.06.2019. године.
Патент број 55500 чији је носилац BAYER
PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Müllerstrasse
178, 13353 Berlin, DE, престао је да важи дана
25.06.2019. године.

Патент број 54067 чији је носилац LAFARGE
SA, 61 Rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, FR,
престао је да важи дана 24.06.2019. године.

Патент број 55857 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665
Oftringen, CH, престао је да важи дана 10.07.2019.
године.

Патент број 54206 чији је носилац
CHEMOCENTRYX, INC., 850 Maude Avenue,
Mountain View, California 94043, US, престао је да
важи дана 23.06.2019. године.

Патент број 56091 чији је носилац AKZO
NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL, престао је да
важи дана 14.07.2019. године.
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Патент број 56115 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665
Oftringen, CH, престао је да важи дана 21.06.2019.
године.
Патент број 56470 чији је носилац ARNOLD
UMFORMTECHNIK GMBH & CO. KG, Carl-ArnoldStraße 25, 74670 Forchtenberg-Ernsbach, DE, престао
је да важи дана 12.07.2019. године.
Патент број 56475 чији је носилац KNAUF
GIPS KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, DE, престао
је да важи дана 27.06.2019. године.
Патент број 56578 чији је носилац CIR
AMBIENTE S.P.A., Via Molino Rosso 3-3/A, 40026
Imola (Bologna), IT, престао је да важи дана
01.07.2019. године.
Патент број 56790 чији је носилац MUL-TLOCK TECHNOLOGIES LTD., P.O. Box 637, 81104
Yavne, IL, престао је да важи дана 09.07.2019.
године.
Патент број 56950 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US, престао је да важи дана 20.06.2019.
године.
Патент број 57108 чији је носилац VIIV
HEALTHCARE UK LIMITED, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да
важи дана 07.07.2019. године.
Патент број 57205 чији је носилац VUJIĆ,
Đura, Železnička Kolonija 25, Novi Sad, RS; SREMAC,
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Siniša, Almaška 30, 21000 Novi Sad, RS, престао је да
важи дана 22.06.2019. године.
Патент број 57212 чији је носилац BOLTON
MANITOBA SPA, Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano,
IT, престао је да важи дана 30.06.2019. године.
Патент број 57784 чији је носилац GENZYME
CORPORATION, 50 Binney Street, Cambridge, MA
02142, US, престао је да важи дана 17.06.2019.
године.
Патент број 57996 чији је носилац GENZYME
CORPORATION, 50 Binney Street, Cambridge, MA
02142, US, престао је да важи дана 30.06.2019.
године.
Патент број 58028 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 09.07.2019. године.
Патент број 58239 чији је носилац KNAUF
GIPS KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, DE, престао
је да важи дана 12.07.2019. године.
Патент број 58584 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 19.06.2019. године.
Патент број 58639 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US, престао је да важи дана 01.07.2019.
године.
Патент број 58643 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 19.06.2019. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.12.2019. до 15.01.2020. године
Промена имена/адресе

Промена пренос права

Име или адреса носиоца патента рег.број
52754 промењена је у EXELIXIS, INC., 1851 Harbor
Bay Parkway, Alameda, CA 94502 , US;

За патент бр. 52882 извршен је пренос на
Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH;

Име или адреса носиоца патента рег.број
55812 промењена је у KEMPHARM, INC, 1180
Celebration Blvd., Suite 103, Celebration, Florida
34747, US;

За патент бр. 53085 извршен је пренос на
ALCON RESEARCH, LLC, 6201 South Freeway, Fort
Worth, Texas 76134, US;
За патент бр. 53085 извршен је пренос на
NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;

Име или адреса носиоца патента рег.број
56196 промењена је у IMMEDICA PHARMA AB,
Norrtullsgatan 15, 113 29 Stockholm, SE;

За патент бр. 55300 извршен је пренос на
Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH;

Име или адреса носиоца патента рег.број
56491 промењена је у REPROS THERAPEUTICS
INC., 5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US;

За патент бр. 56196 извршен је пренос на
MEDICAL NEED EUROPE AB, Norrtullsgatan 15, 113
29 Stockholm, SE;

Име или адреса носиоца патента рег.број
58391 промењена је у BELLER, Klaus-Dieter,
Schulstrasse 18, 79341 Kenzingen, DEandPERLEN
PACKAGING AG, PERLEN, Perlenring 3, 6035 Perlen,
CH;

За патент бр. 56491 извршен је пренос на
ALLERGAN
PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED, Clonshaugh Business &
Technology Park , Coolock, D17 E400, Dublin, IE;

Име или адреса носиоца патента рег.број
59683
промењена
је
у
CONVERGENCE
PHARMACEUTICALS LIMITED, 70 Norden Road,
Maidenhead, Berkshire SL6 4AY, GB;

ЗИС / RS / IPO

За патент бр. 57998 извршен је пренос на
GLOCK ӦKOENERGIE GMBH, Bengerstr. 1 , 9112
Griffen, AT;
За патент бр. 58409 извршен је пренос на
GILEAD PHARMASSET LLC, 333 Lakeside Drive,
Foster City, California 94404, US;
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ПАТЕНТИ КОЈИ СУ ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Patents which are revoked
од 16.12.2019. до 15.01.2020. године
Патент број 49273 чији је носилац
Dragojlović Dejan, Strahinjića bana 43, 11000
Beograd, YU оглашен је ништавим од
дана
21.03.2002. године.
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B

СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2019/0012
(11) 2019/0012
(22) 13.12.2019.
(13) I1
(71) EXELIXIS, INC., 1851 Harbor Bay Parkway, CA
94502 Alameda, US
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd, RS
(68) 52754
(54) MALAT SO N-(4- {[6,7BIS(METILOKSI)HINOLIN-4-IL]OKSI}FENIL-N'- (4FLUOROFENIL) CIKLOPROPAN-1,1DIKARBOKSAMID-a, I NJENI KRISTALNI OBLICI
ZA LEČENJE KARCINOMA
(92) 515-01-02742-18-002 18/06/2019 RS; 515-0102743-18-001 18/06/2019 RS and 515-01-02744-18001 18/06/2019 RS

ЗИС / RS / IPO

(95) KABOZANTINIB, UKLJUČUJUĆI NJEGOVU
SO MALAT, KAO ŠTO JE ZAŠTIĆENO OSNOVNIM
PATENTOM
(21) SDZ-2019/0013
(11) 2019/0013
(22) 23.12.2019.
(13) I1
(71) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS,
Operations Support Group , Ringaskiddy, Co. Corke, IE
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000
Beograd, RS
(68) 52137
(54) NOVA HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA
AKTIVNA KAO INHIBITORI BETA-LAKTAMAZE
(92) 515-01-03995-18-001 30/07/2019 RS
(95) CEFTAZIDIM, AVIBAKTAM

53

B

Гласник интелектуалне својине 2020/1
Intellectual Property Gazette 2020/1

ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ /
Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie
(21) SDZ-2014/0007
(22) 14.5.2014.
(71) TAKEDA AS, Drammensveien 852, 1383 Asker, NO
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ, Milivoje,
Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd, RS
(68) 50866
(54) NOSAČ SA ČVRSTIM FIBRINOGENOM I
ČVRSTIM TROMBINOM
(92) 515-01-02409-13-001 20/02/2014 RS; 515-0102412-13-001 20/02/2014 RS and 515-01-02413-13001 20/02/2014 RS
(95) FIBRINOGEN, HUMANI, TROMBIN, HUMANI
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) E04F 15/08 (2006.01)
(11) 1638 U1
E01C 13/04 (2006.01)
(21) MP-2019/0064
(22) 19.09.2019.
(54) KOMPOZITNA PODNA PLOČA NA
BETONSKOJ OSNOVI
COMPOSITE FLOOR TILE ON THE CONCRETE
BASE
(73) SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050 Beograd, RS
(72) SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050 Beograd, RS
(51) E05B 63/08 (2006.01)
(21) MP-2019/0054

ЗИС / RS / IPO

(11) 1637 U1
(22) 08.08.2019.

(54) POBOLJŠANA KONSTRUKCIJA
MEHANIZMA ZA POMERANJE JEZIČKA
KVAKE UPUŠTENE BRAVE ZA VRATA
IMPROVED MECHANISM FOR MOVING THE
LATCH BOLT OF THE MORTISE LOCK
(73) RISTIĆ, Obrad, Dr Nike Miljanića 8/15, 11000
Beograd, RS; IKONIĆ, Nikola, Dr Nike Miljanića 8/5,
11000 Beograd, RS
(72) RISTIĆ, Obrad, Dr Nike Miljanića 8/15, 11000
Beograd, RS; IKONIĆ, Nikola, Dr Nike Miljanića 8/5,
11000 Beograd, RS
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.06.2019. до 15.07.2019. године
Мали патент број 1474 чији је носилац
DESPIĆ, Slobodan, Pere Ćetkovića 43, 11060 Beograd,
RS, престао је да важи дана 08.07.2019. године.
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Мали патент број 1475 чији је носилац
RADOVANOVIĆ, Slobodan, Braće Grim 12, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 29.06.2019.
године.
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U

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ МАЛИХ ПАТЕНАТА /
Publications of Entered Changes in PettyPatents
од 16.12.2019. до 15.01.2020. године
Промена пренос права
За мали патент бр. 1368 извршен је пренос на
MIĆKOVIĆ, Nikola, Kneza Miloša br. 62, 11000
Beograd, RS;

ЗИС / RS / IPO

За мали патент бр. 1369 извршен је пренос на
MIĆKOVIĆ, Nikola, Kneza Miloša br. 62, 11000
Beograd, RS;
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података
патената -WIPO ST. 9
Recommendation Concerning bibliographic Data on and relating to Patents - WIPO ST. 9

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

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

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

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

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

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

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

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



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

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 52/2019– 03/2020 (25.12.2019. до 15.01.2020.).
________________

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

ЗИС / RS / IPO
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А

ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
(51)

A61K 39/395(2006.01) (11) EP 3498294 A1
A61K 47/18 (2017.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(30) US 20.10.2004. 620413 P
(96) EP 18173407.0 19.10.2005. EN
(97) EP 3498294 19.06.2019. 201925 EN
(54) ANTIBODY FORMULATIONS
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080-4990, US
(72) ANDYA, JAMES D., 227 Richmond Drive, Apt.
D, Millbrae, CA 94030, US
GWEE, SHIANG, C., 565 Crespi Drive, Pacifica, CA
94044, US
LIU, JUN, 1108 Glacier Avenue, Pacifica, CA 94044, US
SHEN, YE, 386 Faxon Avenue, San Francisco, CA
94112, US
(74) MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40
Basinghall Street, London EC2V 5DE, GB
_____________________________________________
(51)

C07C 51/41 (2006.01) (11) EP 3489214 A1
C07C 59/70 (2006.01)
A61K 31/192(2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(30) US 04.12.2006. 872830 P
(96) EP 18190069.7 04.12.2007. EN
(97) EP 3489214 29.05.2019. 201922 EN
(54) CRYSTALLINE POTASSIUM SALT OF
LIPOXIN A4 ANALOGS
(71) THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL,
INC., 75 Francis Street, Boston, MA 02115, US
(72) HAAG, TILO, Greifswalder Strasse 8, 10405
Berlin, DE
GROSSBACH, DANJA, Kluckstr. 1, 42329 Wuppertal, DE
WINTER, GABRIELE, Stieleichenstr. 15, 16567
Schönfließ, DE
SANDER, MICHAEL, Franz-Lenders-Str. 31, 50226
Frechen (Königsdorf), DE
BECKMANN, WOLFGANG, Forstweg 32, 13465
Berlin, DE
BARTEL, KLAUS, Gurnemanzpfad 60, 13465 Berlin, DE
DINTER, CHRISTIAN, Trelleborger Str. 11, 13389
Berlin, DE
(74) TOMKINS & CO, 5 Dartmouth Road, Dublin 6, IE
_____________________________________________
(51)

(30)
(96)
60

C07D 487/04(2006.01) (11) EP 3495369 A1
A61K 31/519(2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
US 13.06.2007. 94370507 P
EP 18203965.1 12.06.2008. EN

(97) EP 3495369 12.06.2019. 201924 EN
(54) USE OF SALTS OF THE JANUS KINASE
INHIBITOR (R)-3-(4-(7H-PYRROLO[2,3D]PYRIMIDIN-4-YL)-1H- PYRAZOL-1-YL)-3CYCLOPENTYLPROPANENITRILE
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION, 1801
Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US
(72) LI, HUI-YIN, 176 Thompson Drive, Hockessin,
DE 19707, US
RODGERS, JAMES, D., 2 Hillside Lane, Landenberg,
PA 19350, US
(74) WARNER, JAMES ALEXANDER, Carpmaels
& Ransford LLP One Southampton Row, London
WC1B 5HA, GB
_____________________________________________
(51)

C07K 14/195(2006.01) (11) EP 3590956 A1
A61P 35/00 (2006.01)
C12N 9/52 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
C07K 1/00 (2006.01)
(30) GB 12.06.2008. 0810785
GB 12.06.2008. 0810782
GB 14.11.2008. 0820884
GB 17.11.2008. 0820965
(96) EP 19175007.4 11.06.2009. EN
(97) EP 3590956 08.01.2020. 202002 EN
(54) SUPPRESSION OF NEUROENDOCRINE
DISEASES
(71) IPSEN BIOINNOVATION LIMITED, 102 Park
Drive Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY, GB
(72) JOHNSTONE, STEPHEN, c/o IPSEN
BIOINNOVATION LIMITED102 Park DriveMilton
Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY, GB
MARKS, PHILIP, c/o IPSEN BIOINNOVATION
LIMITED102 Park DriveMilton Park, Abingdon,
Oxfordshire OX14 4RY, GB
FOSTER, KEITH, c/o IPSEN BIOINNOVATION
LIMITED102 Park DriveMilton Park, Abingdon,
Oxfordshire OX14 4RY, GB
(74) HOBSON, DAVID JAMES, Mathys & Squire LLP
The Shard 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, GB
_____________________________________________
(51)

C07K
A61K
C12N
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P

16/22 (2006.01) (11) EP 3495388 A1
39/395(2006.01)
15/13 (2006.01)
5/06 (2006.01)
9/10 (2006.01)
35/00 (2006.01)
37/00 (2006.01)
43/00 (2006.01)
ЗИС / RS / IPO
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(30)

US 08.09.2006. 84343006 P
US 17.08.2007. 95665307 P
(96) EP 18203136.9 07.09.2007. EN
(97) EP 3495388 12.06.2019. 201924 EN
(54) ANTI-ACTIVIN A ANTIBODIES AND USES
THEREOF
(71) AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(72) HAN, HQ, 3353 Crossland Street, Thousand
Oaks, CA 91362, US
CHEN, QING, 4595 El Capitan Place, Camarillo, CA
93012, US
KWAK, KEITH SOO-NYUNG, 1588 Blue Canyon
Street, Thousand Oaks, CA 91320, US
ZHOU, XIAOLAN, 3876 Rodene Street, Newbury Park,
CA 91320, US
(74) ELKINGTON AND FIFE LLP, Prospect House 8
Pembroke Road, Sevenoaks, Kent TN13 1XR, GB

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА
ПАТЕНАТА
(51)

A01N 37/40 (2006.01) (11) EP 2023719 A2 *
A01N 39/02 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
(23) 13.11.2019.
(30) US 06.06.2006. 811276 P
US 05.06.2007. 758653
(86) PCT/US2007070517 06.06.2007. EN
(96) EP 07798175.1 06.06.2007. EN
(87) WO2007143690 13.12.2007. 200750
(97) EP 2023719 18.02.2009. 200908 EN
(54) METHODS FOR WEED CONTROL
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, US
(72) BRINKER, RONALD, J., 800 North Lindbergh
Blvd., St. Louis, MO 63167, US
FENG, PAUL, C. C., 800 North Lindbergh Blvd., St.
Louis, MO 63167, US
(74) UEXKÜLL & STOLBERG, Partnerschaft von
Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4, 22607
Hamburg, DE
_____________________________________________
(51)

A01N 65/22 (2009.01) (11) EP 2073632 A1 *
A01N 31/08 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(23) 02.07.2019.
(30) US 22.03.2007. 896427 P
US 22.03.2007. 896436 P
US 22.03.2007. 896430 P
US 09.11.2007. 987013 P
US 28.11.2007. 990912 P
US 24.01.2008. 23425 P
(86) PCT/US2008003722 21.03.2008. EN
(96) EP 08742173.1 21.03.2008. EN
(87) WO2009038599 26.03.2009. 200913
(97) EP 2073632 01.07.2009. 200927 EN
(54) SYNERGISTIC PEST-CONTROL
COMPOSITIONS
(71) TYRATECH, INC., 1901 South Harbor City
Boulevard, Suite 400, Melbourne, FL 32901, US
(72) ENAN, ESSAM, 1226 Impala Place, Davis, CA 95616, US
(74) HØIBERG P/S, Adelgade 12, 1304 Copenhagen K, DK
_____________________________________________
(51)

(23)
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A61K 9/22 (2006.01) (11) EP 3115042 A1
A61K 31/485(2006.01)
A61K 9/28 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
06.08.2019.

(30) FR 01.03.2006. 0601842
(96) EP 16183456.9 01.03.2007. FR
(97) EP 3115042 11.01.2017. 201702 FR
(54) CRUSH-RESISTANT OXYCODONE
TABLETS INTENDED FOR PREVENTING
ACCIDENTAL MISUSE AND UNLAWFUL
DIVERSION
(71) ETHYPHARM, 194 Bureaux de la Colline
Bâtiment D, 92210 Saint-Cloud, FR
(72) CAILLY-DUFESTEL, VINCENT, 933, rue au
sel, 76710 Bosc-Guérard-saint-Adrien, FR
HERRY, CATHERINE, 22, rue Alfred de Musset,
76320 Saint Pierre lès Elbeuf, FR
BACON, JOHNATAN, 12274 avenue de Poutrincourt,
MONTREAL, Québec H3M 2B2, CA
OURY, PASCAL, 91 rue de Versailles, 78150 LE
CHESNAY, FR
(74) REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles,
75847 Paris Cedex 17, FR
_____________________________________________
(51)

A61K 31/41 (2006.01) (11) EP 2329818 A1
A61K 31/4164(2006.01)
C07D 401/02(2006.01)
C07D 471/00(2006.01)
A61K 49/00 (2006.01)
(23) 01.08.2019.
(30) US 17.01.2006. 759445 P
US 07.06.2006. 804112 P
US 06.10.2006. 850042 P
US 12.10.2006. 829261 P
US 28.11.2006. 867518 P
(96) EP 11157682.3 17.01.2007. EN
(97) EP 2329818 08.06.2011. 201123 EN
(54) COMBINATION THERAPY WITH PARP
INHIBITORS
(71) ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY,
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IE
(72) WERNET, WOLFGANG, Freiheitstr. 73,
67434 Neustadt, DE
PENNING, THOMAS, D., 321 Highview Avenue,
Elmhurst, IL 60126, US
GIRANDA, VINCENT, L., 272 South Fork Drive,
Gurnee, IL 60031, US
(74) MODIANO, MICAELA NADIA, Modiano Josif Pisanty
& Staub Ltd Thierschstrasse 11, 80538 München, DE
_____________________________________________
(51)
(23)

A61K 31/485(2006.01) (11) EP 2308494 A1
A61K 9/22 (2006.01)
01.08.2019.
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(30) EP 27.01.2006. 06001754
(96) EP 10191037.0 25.01.2007. EN
(97) EP 2308494 13.04.2011. 201115 EN
(54) TAMPER RESISTANT DOSAGE FORMS
(71) EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350
Luxembourg, LU
(72) FLEISCHER, WOLFGANG, Posener Strasse 6,
55218, Ingelheim, DE
LEUNER, CHRISTIAN, Blauwiesenweg 65, 60439,
Frankfurt, DE
SCHERER, SABINE, Lubentiusstraße 2, 65553,
Limburg-Dietkirchen, DE
(74) MAIWALD PATENT- UND
RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Elisenhof Elisenstraße 3, 80335 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61K 31/485(2006.01) (11) EP 2311458 A1
A61K 9/22 (2006.01)
(23) 01.08.2019.
(30) EP 27.01.2006. 06001754
(96) EP 10191038.8 25.01.2007. EN
(97) EP 2311458 20.04.2011. 201116 EN
(54) TAMPER RESISTANT DOSAGE FORMS
(71) EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350
Luxembourg, LU
(72) FLEISCHER, WOLFGANG, Posener Strasse 6,
55218, Ingelheim, DE
LEUNER, CHRISTIAN, Blauwiesenweg 65, 60439,
Frankfurt, DE
SCHERER, SABINE, Lubentiusstraße 2, 65553,
Limburg-Dietkirchen, DE
(74) BÜHLER, DIRK, Maiwald Patentanwalts- und
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Elisenhof Elisenstraße
3, 80335 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61K 38/00 (2006.01) (11) EP 3141605 A1
C07K 14/71 (2006.01)
(23) 10.07.2019.
(30) US 06.03.2007. 905459 P
US 11.02.2008. 65474 P
(96) EP 16194631.4 06.03.2008. EN
(97) EP 3141605 15.03.2017. 201711 EN
(54) VARIANT ACTIVIN RECEPTOR
POLYPEPTIDES AND USES THEREOF
(71) AMGEN, INC, One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(72) SUN, JEONGHOON, 4340 Camino De La Rosa,
Thousand Oaks, CA 91320, US
TAM, LEI-TING TONY, 3427 Indian Ridge Circle,
Thousand Oaks, CA 91362, US
HAN, HQ, 3353 Crossland Street, Thousand Oaks, CA
91362, US
KWAK, KEITH SOO-NYUNG, 1588 Blue Canyon
Street, Thousand Oaks, CA 91320, US
ЗИС / RS / IPO

А
ZHOU, XIAOLAN, 3876 Rodene Street, Newbury Park,
CA 91320, US
(74) J A KEMP LLP, 14 South Square Gray's Inn,
London WC1R 5JJ, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 39/00 (2006.01) (11) EP 2623115 A1
C07K 14/47 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
A61K 39/39 (2006.01)
(23) 09.07.2019.
(30) EP 14.02.2008. 08447011
US 12.03.2008. 35856 P
(96) EP 13151001.8 16.02.2009. EN
(97) EP 2623115 07.08.2013. 201332 EN
(54) IMMUNOGENIC CONTROL OF TUMOURS
AND TUMOUR CELLS
(71) LIFE SCIENCES RESEARCH PARTNERS
VZW, Herestraat 49, bus 913, 3000 Leuven, BE
;KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, K.U.
Leuven R&D Waaistraat 6 Box 5105, 3000 Leuven, BE
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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
Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification
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

(526)
(531)

ЗИС / RS / IPO
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 78135
(210) Ж- 2019-1423

(181) 18.09.2029.
(220) 18.09.2019.
(151) 16.12.2019.
(732) Karanović & Partners ortačko advokatsko
društvo, Ресавска 23, 11000 Београд, RS
(740) Карановић % Партнерс ОАД, Растко
Петаковић, заступник, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.17.01; 24.17.25; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, плава, бела.
(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. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41: услуге пружања обуке, издавање књига,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конгреса, припрема и вођење семинара,
организовање и вођење радионица (обука), он-лајн
издавање електронских књига и часописа, услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузети, професионално
усмеравање, подучавање, организовање и вођење
образовних форума уживо; омогућавање коришћења
он-лајн видео записа, који се не могу преузети.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 45: услуге правног заступања; услуге припреме
правних докумената; лиценцирање рачунарског
софтвера (правне услуге); правне услуге у вези са
преговарањем о уговорима за друге; лиценцирање
(правне услуге) у оквиру издавања софтвера.
(111) 78136
(210) Ж- 2019-1407

ЗИС / RS / IPO

(732) "EURO LINE" д.о.о. Крагујевац, Душана
Мутоше 15, 34000 Крагујевац, RS
(540)

(531) 24.17.02; 26.01.18; 27.05.25; 29.01.02
(591) златна-пантоне
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач: месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње: храна и пиће за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(111) 78137
(210) Ж- 2019-1807

(181) 27.06.2029.
(220) 27.06.2019.
(151) 16.12.2019.
(732) Discovery Communications, LLC, 8403
Colesville Road, Silver Spring, Maryland, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар oслобођења 87,
11000 Београд
(540)

(181) 16.09.2029.
(220) 16.09.2019.
(151) 16.12.2019.
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(531) 01.05.01; 27.05.01; 27.05.04
(511) Кл. 38: комуникационе услуге, наиме, услуге
преноса стриминг звучних и аудиовизуелних снимака
путем интернета, кабловских мрежа, бежичних мрежа,
сателитских или интерактивних мултимедијалних
мрежа; услуге аудио и видео емитовања путем
интернета; пренос информација у аудио-визуелном
пољу; услуге телевизијског емитовања; емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање
сателитске
телевизије; услуге мобилних медија у облику
електронског преноса, емитовања и испоруке
медијских садржаја за забаву; услуге подкастинга;
услуге интернетског емитовања; услуге преноса видеа
на захтев; пружање услуга онлајн форума за пренос
порука међу корисницима рачунара; пружање услуга
онлајн причаоница (чат соба) и електронских огласних
табли за пренос порука међу корисницима у области од
општег интереса.
Кл. 41: услуге разоноде/забаве, наиме, мултимедијални
програми у области
од општег
интереса,
дистрибуирани путем разних платформи кроз
вишеструке облике мултимедијалног преноса; пружање
информација у вези са разонодом/забавом које се
односе на непрекидне (онгоинг) телевизијске програме
путем глобалне рачунарске мреже; пружање
непрекидног (онгоинг) телевизијског програма у
области од општег људског интереса; производња
телевизијских програма; производња мултимедијских
програма; "over the top" (ОТТ) програмирање
разоноде/забаве у области од општег људског интереса;
услуге разоноде/забаве у смислу пружања забавних и
образовних програма и садржаја, наиме, телевизијских
програма, исечака, графика и информација везаних за
телевизијске програме у области општег људског
интереса,
путем
интернета,
електронских
комуникационих мрежа, рачунарских мрежа и
бежичних комуникационих мрежа.
(111) 78138
(210) Ж- 2019-1216

(181) 05.08.2029.
(220) 05.08.2019.
(151) 17.12.2019.
(732) Олук трговина д.о.о., Водоводска 158,
11000 Београд, RS
(540)
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степенице
од
алуминијума;
универзални
алуминијумски профили за унутрашње зидове;
универзални профили од челика за унутрашње
зидове; профили за керамичке плочице од
алуминијума; профили за керамичке плочице од
PVC-a; профили за керамичке плочице од челика.
Кл. 19: подни прелазни профили од PVC-a; подни
профили за нивелацију од PVC-a; подни завршни
профили од PVC-a; подни профили за степенице од
PVC-a; подни прелазни профили од медијапана; подни
профили за нивелацију од медијапана; подни завршни
профили од медијапана; подни профили за степенице
од медијапана; подни прелазни профили од дрвета;
подни профили за нивелацију од дрвета; подни
завршни профили од дрвета; подни профили за
степенице од дрвета; угаони профили од дрвета, подне
облоге од винила, ламинатни подови; дрвени
трослојни паркети; дрвени двослојни паркети;
класични паркети од дрвета; винилни подови, LVТ
подови од винила, SPC подови од винила; лајсне за
ламинатне и плутајуће подове од PVC-a; лајсне за
ламинатне и плутајуће подове од MDF-a медијапана;
лајсне за ламинатне и плутајуће подове од
алуминијума; лајсне за ламинатне и плутајуће подове
од дрвета; подлоге за ламинатне и плутајуће подове од
полиестерске пене; подлоге за ламинатне и плутајуће
подове од полиестeра (EPS); подлоге за ламинатне и
плутајуће подове од екструдираног полиестера (XPS);
подлоге за ламинатне и плутајуће подове од РЕ
фолије; подлоге за ламинатне и плутајуће подове од
РЕ фолије са интегрисаним алуминијумским
премазом; подлоге за ламинатне и плутајуће подове
од полиуретана (PU); подлоге за ламинатне и
плутајуће подове од природне плуте; универзални
дрвени профили за унутрашње зидове; универзални
профили од PVC-a за унутрашње зидове; универзални
профили од медијапана за унутрашње зидове;
профили за керамичке плочице од PVC-a; лајсне за
каду од PVC-a; подне облоге од композитних дрвених
влакана (WPC) за терасу и башту.
(111) 78139
(210) Ж- 2018-1173

(181) 20.07.2028.
(220) 20.07.2018.
(151) 17.12.2019.
(732) Татјана Милетић, Милоја Ђака 36, 11000
Београд, RS
(740) Ана Мамић , Господар Јевремова 41, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) плава, црна, бела
(511) Кл. 1: лепак за дрвене подове; лепак за лајсне.
Кл. 6: подни прелазни профили од алуминијума;
подни профили за нивелацију од алуминијума; подни
завршни профили од алуминијума; подни профили за
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(531) 05.03.13; 05.07.14; 25.01.01; 25.03.13; 27.05.01;
27.05.13; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05
(591) плава, тамно плава, љубичаста, зелена
(511)Кл. 33: ракија.
(111) 78140
(210) Ж- 2019-1374

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,
11224 Врчин, RS
(540)

GENUSS

Ж
(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,
11224 Врчин, RS
(540)

METALLICA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78143
(210) Ж- 2019-1376

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,
11224 Врчин, RS
(540)

(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78141
(210) Ж- 2019-1516

CINEMA
(181) 26.09.2029.
(220) 26.09.2019.
(151) 18.12.2019.

(300) 33936 02.04.2019. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков "Карановић & Партнерс& ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

HEETS TROPICAL FIZZ
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров
или прерађен; дувански производи укључујући цигаре,
цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван
за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек;
снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску
упoтребу); артикли за пушаче, укључујући папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије
за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче;
шибице; дувански штапићи, дувански производи за
загревање, електронски уређаји, и њихови делови,
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе
из класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које
се загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(111) 78142
(210) Ж- 2019-1377

ЗИС / RS / IPO

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 18.12.2019.

(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78144
(210) Ж- 2019-1375

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224
Врчин, RS
(540)

LEHAVA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78145
(210) Ж- 2019-1373

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 18.12.2019.

(300) 88/383,572 12.04.2019. US.
(732) GoPro, Inc. (Delaware corporation), 3000
Clearview Way, San Mateo, California 94402, US
(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32,
11000 Београд
(540)

GOPRO MAX
(511) Кл. 9: камере и фотоапарати; дигиталне камере и
фотоапарати; сферне и имерзивне фото и видео камере и
фотоапарати; камере и фотоапарати за креирање 180°,
360° и ултра-широких погледа; панорамске камере;
уређаји за напајање, нарочито, батерије, адаптери за
напајање и пуњачи за сферне, панорамске и имерзивне
фото и видео камере и фотоапарате; селфи штапови,
нарочито ручни моноподи за камере и фотоапарате;
траке за фиксирање камера и фотоапарата, за транспорт
и причвршћивање камера, нарочито, траке за главу,
каишеви за камере и фотоапарате, каишеви за раме и
каишеви за груди; носачи за монтажу камера и
фотоапарата; постоља за монтажу камера и фотоапарата;
стеге за камере и фотоапарате; пловци за камере и
фотоапарате; ручни држачи за камере и фотоапарате који
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могу да плутају; футроле и торбе за фотографску
опрему; водоотпорне и не-водоотпорне заштитне
футроле за камере и фотоапарате; заштитни поклопци за
објективе камера и фотоапарата; заштитни фолије
адаптиране за екране камера и фотоапарата; ветробрани
за камере и фотоапарате израђени од пене; филтери за
фотографску опрему; жице и каблови за електричну
мрежу за камере и фотоапарате; структурални делови и
прибор за све горе наведене апарате и инструменте,
нарочито, специјалне кутије камера и фотоапарата,
кућишта камера и фотоапарата, каишеви камера и
фотоапарата, уређаји за монтирање камера и
фотоапарата, паметни носачи камера и фотоапарата,
носачи који се користе као жичани конектори, држачи
камера и фотоапарата, ремени камера и фотоапарата,
троношци, адаптерски прстенови за причвршћивање
предмета за камере и фотоапарате, даљински управљачи
за камере и фотоапарате, микрофони, СД меморијске
картице; централна плоча која се састоји од рачунарског
хардвера и софтвера, која се користи за управљање
сферним, панорамским и имерзивним фото и видео
камерама и фотоапаратима; прилагођен хардвер за
камере и фотоапарате, нарочито, објективи, батерије и
бежични трансмитери; прилагођене интегрисане
платформе, нарочито, софтверски алати и апликације
које подржавају сферни, панорамски и имерзивни фото и
видео садржај; рачунарски софтвер за снимање,
фотографисање,
управљање,
обраду,
руковање,
прегледавање, складиштење, уређивање, слагање,
комбиновање, дељење, манипулацију, модификацију,
коментарисање, одашиљање и приказивање сферног,
панорамског и имерзивног фото и видео садржаја;
рачунарски софтвер и софтверске апликације које се
користе за постављање на интернет, преузимање са
интернета, уређивање, складиштење, дистрибуцију и
дељење фотографског и видео садржаја путем глобалних
и локалних рачунарских мрежа и путем мобилних
уређаја; мултимедијски садржај који се може преузети са
интернета који садржи слике и видео записе, генерисане
од стране корисника, који се односи на теме од општег
интереса.
(111) 78146
(210) Ж- 2019-1062

(181) 12.07.2029.
(220) 12.07.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) QUN FANG DOO, Јурија Гагарина 87/48,
11070 Нови Београд, RS
(540)
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(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију),
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање и контролу електрицитета; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носиоци података, дискови за снимање;
аутоматске машине и механизми за апарате који се
покрећу новцем или жетоном; регистар касе, рачунске
машине, опрема за обраду података и компјутери;
апарати за гашење пожара.
(111) 78147
(210) Ж- 2019-1494

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Sport Vision d.o.o., Милентија Поповића 5в,
11070, 11070 Нови Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080,
11080 Земун
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 16: штампани материјали; штампане
публикације;
брошуре;
постери;
календари;
часописи; налепнице.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: организовање приредби у комерцијалне сврхе;
вођење, уређивање и организовање трговачких
приредби и сајмова у комерцијалне и/или рекламне
сврхе; организовање догађаја, изложби, сајмова и
приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне
потребе; спровођење виртуалних трговачких сајмова на
интернету; интернет маркетинг; рекламирање преко
интернета; онлајн маркетинг; услуге оглашавања на
интернету; рекламирање преко рекламних паноа;
манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спортских догађаја.
Кл. 41: организовање и представљање забавних
приредби, такмичења, игара, концерата и забавних
догађаја; забава и образовање у вези са музиком;
организовање извођења музике, представа и
концерата уживо; пружање информација о забавним
садржајима путем веб сајта, наиме информација о
уметнику и турнејама уметника, перформансима,
аудио и аудиовизуелним снимцима који се не могу
преузети и који садрже музику и музику, вести, о
наступима, фотографије, биографије и друге
информације забавног карактера; он-лине часописи;
фан клубови; вебцаст-ови са музиком и музичком
забавом.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/1
Intellectual Property Gazette 2020/1
(111) 78148
(210) Ж- 2019-1492

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Sport Vision d.o.o., Милентија Поповића 5в,
11070, 11070 Нови Београд, RS
(740) Предраг Митровић, АЛаска 36, 11080, 11080 Земун
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 16:
штампани материјали; штампане
публикације; брошуре; постери; календари; часописи;
налепнице.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: организовање приредби у комерцијалне
сврхе;
вођење,
уређивање
и
организовање
трговачких приредби и сајмова у комерцијалне и/или
рекламне сврхе; организовање догађаја, изложби,
сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и
рекламне
потребе;
спровођење
виртуалних
трговачких сајмова на интернету; интернет
маркетинг; рекламирање преко интернета; онлајн
маркетинг; услуге оглашавања на интернету;
рекламирање преко рекламних паноа; манекенске
услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спортских догађаја.
Кл. 41: организовање и представљање забавних
приредби, такмичења, игара, концерата и забавних
догађаја; забава и образовање у вези са музиком;
организовање извођења музике, представа и
концерата уживо; пружање информација о забавним
садржајима путем веб сајта, наиме информација о
уметнику и турнејама уметника, перформансима,
аудио и аудиовизуелним снимцима који се не могу
преузети и који садрже музику и музику, вести, о
наступима, фотографије, биографије и друге
информације забавног карактера; он-лине часописи;
фан клубови; вебцаст-ови са музиком и музичком
забавом.
(111) 78149
(210) Ж- 2019-1495

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1,Toyota-cho, Toyota-shi,, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

HIGHLANDER
(511) Кл. 12: аутомобили и њихови саставни,
структурни делови.
(111) 78150
(210) Ж- 2019-1277

(181) 20.08.2029.
(220) 20.08.2019.
(151) 26.12.2019.
(732) Celtis Pharm d.o.o., Далматинска 115/27,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.04.08; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) наранџаста, плава.
(511) Кл. 3: козметика у виду спреја; козметички
препарати за негу коже у виду спреја; препарати за
заштиту коже у виду спреја.
Кл. 5: мелеми за медицинску употребу у виду спреја;
фармацеутски препарати у виду спреја; фармацеутски
препарати за лечење опекотина од сунца у виду спреја;
фармацеутски препарати за негу коже у виду спреја;
расхладни спрејеви за медицинску намену; спреј
против инсеката; производ за одбијање комараца;
производ за одбијање инсеката.
(111) 78151
(210) Ж- 2019-1284

(181) 20.08.2029.
(220) 20.08.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

TEBUSHA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78152
(210) Ж- 2019-1503

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation,
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
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Ж
(540)

(540)

(531) 03.01.06; 03.01.28; 12.01.09; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, бела, браон, црна, плава и наранџаста.
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте за зубе и
немедицинске течности за испирање уста.

(531) 03.05.19; 05.01.21; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08
(591) црвена, бела, браон, жута, црна, плава, зелена и
наранџаста.
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте за зубе и
немедицинске течности за испирање уста.

(111) 78153
(210) Ж- 2019-1505

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(531) 03.01.15; 03.01.28; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, црна, сива и зелена.
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте за зубе и
немедицинске течности за испирање уста.
(111) 78154
(210) Ж- 2019-1506

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
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(111) 78155
(210) Ж- 2019-1507

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(531) 03.05.15; 05.01.21; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, бела, наранџаста, браон, зелена,
црна и сива.
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте за зубе и
немедицинске течности за испирање уста.
(111) 78156
(210) Ж- 2019-1504

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation,
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
ЗИС / RS / IPO
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(732) Sportsko udruženje "Crvena Zvezda eSports",
Љутице Богдана 1а, Београд, RS
(740) „Карановић & Партнерс“ ортачко адвокатско
друштво, адвокат Реља Ђ. Мирков, Ресавска 23,
11000 Београд
(540)

(531) 03.09.04; 03.09.25; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, светло плава, плава и црна.
(511) Кл. 3:
Ннмедицинске пасте за зубе и
немедицинске течности за испирање уста.

(531) 01.01.02; 24.01.03; 24.01.17; 25.01.06; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава, златна.
(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. 18: кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за
животиње.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
контејнери, не од метала, за складиштење или
транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог,
китова кост или седеф; шкољке; морска пена
(сепиолит); ћилибар.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.

(111) 78157
(210) Ж- 2019-1493

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 18.12.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.01; 01.15.11; 04.03.09; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05;
29.01.06
(591) црвена, бела, плава, зелена, жута, розе,
љубичаста и наранџаста.
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте за зубе и
немедицинске течности за испирање уста.
(111) 78158
(210) Ж- 2019-238
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Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(181) 01.10.2029.
(220) 01.10.2019.
(151) 19.12.2019.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE 198081674 , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

(540)

(111) 78159
(210) Ж- 2019-1534

VALENCIA SUNSET
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за
цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају.
(111) 78160
(210) Ж- 2019-1233

(181) 08.08.2029.
(220) 08.08.2019.
(151) 19.12.2019.
(732) АГРОАРМ ДОО , Моше Пијаде 19 б ,
11224 Врчин , RS
(540)

PLATO
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78161
(210) Ж- 2019-1234

(181) 08.08.2029.
(220) 08.08.2019.
(151) 19.12.2019.
(732) АГРОАРМ ДОО , Моше Пијаде 19 б ,
11224 Врчин , RS
(540)

INGENICO
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78162
(210) Ж- 2019-1235

(181) 08.08.2029.
(220) 08.08.2019.
(151) 19.12.2019.
(732) EXCLUSIVE STONE DOO, Станка Пауновића
Вељка 76/39, 11090 Београд, RS
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(531) 25.01.05; 25.01.25; 26.01.09; 27.05.10; 27.05.25;
29.01.13
(591) C79 M56 Y45 K23; C20 M0 Y0 K60; C20 M0 Y0 K40
(511) Кл. 1:
хемијски активан пенетрирајући
заптивач за природни камен; хемикалије за употребу
у литографији; хемикалије против замагљивања
прозора; ацетати (хемикалије); хемикалије за
аерацију
бетона;
индустријске
хемикалије;
хемикалије за водоотпорност цемента, изузев боја;
хемикалије за спречавање влаге у зидарству, изузев
боја; препарати за уклањање каменца, осим за
употребу у домаћинству; хемијска средства за
спречавање настанка каменца.
Кл. 2: боје за заштиту од графита; воскови за
заштиту од корозије; једињења за заштиту од
корозије; прозирни премази за заштиту возила;
фирнајзи за заштиту подова.
Кл. 3: триполи камен за полирање; детерџенти за
аутомобиле; детерџенти за употребу у домаћинству;
испарљиви
алкали
(амонијака)
(детерџент);
водоопорна средства за заштиту од сунца; препарати
за уклањање каменца за употребу у домаћинству.
Кл. 4: прашак воска за индустријску примену.
Кл. 7: бушилице за камен (машине); машине за обраду
камена; наставци за бушилице за бушење камена.
Кл. 8: тоцила (брусни камен); чекићи за камен,
мацола.
Кл. 17: водоотпорне облоге за заштиту темеља.
Кл. 19: мермер; мермер (грађевински материјал);
надгробне плоче од мермера; споменици од мермера;
статуе од мермера; фигурице од мермера; бисте од
камена, бетона или мермера; скулптуре од цемента,
мермера или камена; споменици од камена, бетона
или мермера; статуе од камена, бетона или мермера;
статуете од камена, бетона или мермера; уметничке
мозаик плочице од мермера; фигуре од камена,
бетона или мермера; фигурине од камена, бетона или
мермера; кипови верских икона од камена, бетона
или мермера; надгробне плоче од камена, бетона или
мермера; надгробни споменици од камена, бетона
или мермера; стоне фигурице од камена, бетона или
мермера; уметничка дела од камена, бетона или
мермера; вештачки камен; грађевински камен; зидни
камен; камен за поплочавање; камен за споменике;
керамички камен; кречни камен; природни камен;
ЗИС / RS / IPO
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бисте од камена; грађевински камен, ломљени; камен
за градњу и изградњу; надгробне плоче од камена;
оквири од камена за камине; плоче од природног
камена; плочице од природног камена; предмети
исклесани од камена; резервоари за кишницу од
камена; споменици од камена; спомен плоче од
камена; статуе од камена; фигуре од камена;
фигурице од камена; цреп од природног камена;
грађевински материјали од вештачког камена;
грађевински материјали од природног камена; зидне
плочице од природног камена; подне плочице од
природног камена; гравиране и резане плоче од
камена за споменике; камене лампе (баштенски
украси од камена); оквири од дрвета, гипса или
камена за камине; украси од обрађеног камена за врт
и кућу; гранит; камене плоче; камени материјали
који се користе у изградњи камина; камене
скулптуре; камени материјали који се користе за
изградњу зидова; камени материјали који се користе
за изградњу подова, кровова, радних површина,
зидова, зидних облога и камина; камени материјали
који се користе за прављење радних површина;
камени материјали који се користе као зидне
плочице; камени материјали који се користе у
изградњи кровова; камени материјали који се
користе у изградњи подова; камени црепови.
Кл. 20: радне плоче; камене ручке за кабинете,
фиоке и намештај.
Кл. 21: прозорске жардињере од камена; камене
подне вазе.
(111) 78163
(210) Ж- 2019-1526

(181) 30.09.2029.
(220) 30.09.2019.
(151) 19.12.2019.

(300) 33981 18.04.2019. AD.
(732) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков "Карановић & Партнерс& ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

TEAK SELECTION
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји, и њихови делови, који се
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користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе
из класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које
се загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(111) 78164
(210) Ж- 2019-1527

(181) 30.09.2029.
(220) 30.09.2019.
(151) 19.12.2019.

(300) 33935 02.04.2019. AD.
(732) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков "Карановић & Партнерс& ОАД,
Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

SUMMER BREEZE
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји, и њихови делови, који се
користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе
из класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које
се загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
(111) 78165
(210) Ж- 2019-1380

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 20.12.2019.
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(732) Papoutsanis SA, 71st klm Ethnikis Odou Athinon
Lamias, Vathi Avlidos, Chalkida, 34100, GR
(740) Даница Глигоријевић, Прица и партнери о.д.
адвокати, Ресавска 31/4, 11000 Београд
(540)

(111) 78168
(210) Ж- 2019-1515

(531) 19.11.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21
(511) Кл. 3: шампони и балзами за косу; маске за
косу; пене за купање; уља за козметичке сврхе; уља
за косу и тело; сапуни за личну употребу; сапуни за
лице; сапуни за тело; пилинг сапуни; глицерински
сапуни; течни сапуни; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицински; козметичке
креме и козметичке емулзије за лице и тело; лосиони
за лице и тело; мирисни спреј за личну употребу;
мириси; препарати за заштиту од сунца и препарати
за сунчање (не за медицинске сврхе); гелови за негу
стопала, немедицински; препарати за уклањање
шминке; препарати пре бријања и после бријања.

(531) 01.15.15; 02.09.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.25
(511) Кл. 29: намази од поврћа, намази у туби и паштете;
намази на бази поврћа, укључујући намазе од лимуна и
поврћа, намази од поврћа на бази лука, намази од поврћа
на бази кикирикија, намази од поврћа и воћа, намази од
пасираног поврћа, намази од поврћа са лешником,
хумус, ајвар, намази од бибера; намази од цвекле, намази
од рена; намази од тиквица, намази од ђумбира, намази
од маслина, намази од бадема; прехрамбени производи
на бази састојака од поврћа; производи за бази соје;
желеи од поврћа; намази на бази протеина из поврћа;
намази на бази млека и сирни намази; вегетаријански
намази од поврћа; намази прављени од уља из поврћа.
Кл. 30: намази на бази какаоа; намази на бази
чоколаде; намази на бази чоколаде који такође
садрже орашасте плодове; слатки крем намази;
чоколадни намази који се користе на хлебу; намази
на бази праха од урми; намази прављени од
природних заслађивача; чоколадни прелив; храна са
чоколадном базом; природни заслађивачи; природне
супстанце за заслађивање; мусли; мусли плочице;
препарати од житарица; плочице од житарица;
грицкалице на бази житарица.

(111) 78166
(210) Ж- 2019-1332

(181) 03.09.2029.
(220) 03.09.2019.
(151) 20.12.2019.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

ZEMVETIS
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 78167
(210) Ж- 2019-1331

(181) 03.09.2029.
(220) 03.09.2019.
(151) 20.12.2019.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 20.12.2019.
(732) Bunge Zrt., Vaci ut 43, 1134 Budapest, HU
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(111) 78169
(210) Ж- 2019-857

(181) 10.06.2029.
(220) 10.06.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) DIALOG PREDUZEĆE ZA TRGOVINU,
POSLOVNE USLUGE I KONSALTING DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Булевар Зорана
Ђинђића 50, 11070 Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77, 11000 Београд
(540)

PEXETINEM
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
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(531) 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) Кл. 37: инсталација и поправка рачунарског
хардвера, инсталација и одржавање хардвера за
рачунарске мреже и приступ Интернету, надоградња
рачунарског хардвера, одржавање и поправка
рачунарског хардвера, саветовање у вези са
уградњом, одржавањем и поправком рачунарског
хардвера.
(111) 78170
(210) Ж- 2019-1285

(181) 20.08.2029.
(220) 20.08.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030 Београд, RS
(540)

RINCOR
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 78171
(210) Ж- 2019-135

(181) 29.01.2029.
(220) 29.01.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Владимир Новаковић, Лукијана Мушицког 13,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.01.10; 06.01.02; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, зелена.
(511) Кл. 25: одећа, покривала за главу, нарочито
мајице, качкети.
Кл. 41: услуге разоноде, организовање разгледања у
пратњи водича.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 78172
(210) Ж- 2019-235

(181) 19.02.2029.
(220) 19.02.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Fudbalski klub "Crvena Zvezda", Љутице
Богдана 1а, Београд, RS
(740) „Карановић & Партнерс“ ортачко адвокатско
друштво, адвокат Реља Ђ. Мирков, Ресавска 23,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 01.01.05; 24.01.03; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, бела, златна.
(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. 18: кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за
животиње.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
контејнери, не од метала, за складиштење или
транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог,
китова кост или седеф; шкољке; морска пена
(сепиолит); ћилибар.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
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Ж
(111) 78173
(210) Ж- 2019-236

(181) 19.02.2029.
(220) 19.02.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Fudbalski klub "Crvena Zvezda", Љутице
Богдана 1а, Београд, RS
(740) „Карановић & Партнерс“ ортачко адвокатско
друштво, адвокат Реља Ђ. Мирков, Ресавска 23,
11000 Београд
(540)

(531) 01.01.05; 24.01.03; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, бела, златна.
(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. 18: кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за
животиње.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
контејнери, не од метала, за складиштење или
транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог,
китова кост или седеф; шкољке; морска пена
(сепиолит); ћилибар.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
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Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 78174
(210) Ж- 2019-237

(181) 19.02.2029.
(220) 19.02.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Fudbalski klub "Crvena Zvezda", Љутице
Богдана 1а, Београд, RS
(740) „Карановић & Партнерс“ ортачко адвокатско
друштво, адвокат Реља Ђ. Мирков, Ресавска 23,
11000 Београд
(540)

(531) 01.01.05; 24.01.03; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, бела, златна.
(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. 18: кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за
животиње.
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири за слике;
контејнери, не од метала, за складиштење или
транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог,
китова кост или седеф; шкољке; морска пена
(сепиолит); ћилибар.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
Кл. 25:
одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за видео
игре; гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
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производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 78175
(210) Ж- 2019-260

(181) 20.02.2029.
(220) 20.02.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) City Expert Global d.o.o. , Мише Вујића 2,
11000, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ZWELO
(511) Кл. 35:
преговарање и закључивање
комерцијалних трансакција за трећа лица, преговарање
уговора о куповини и продаји непокретности;
посредовање у преговорима за издавање непокретности,
посебно на интернету и другим медијима;
систематизација
и
компилација
података
у
компјутерским базама података; складиштење података
у компјутерским базама података.
Кл. 36: услуге агенција за некретнине; процена
вредности некретнина; онлајн услуге изнајмљивања
некретнина; посредовање у промету некретнинама.
Кл. 45: правне услуге везане за непокретности;
закључивање уговора; правно саветовање у вези са
прометом непокретности.
(111) 78176
(210) Ж- 2019-925

(181) 20.06.2029.
(220) 20.06.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2 - 18,
61118 , Bad Vilbel, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.11.03; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
ЗИС / RS / IPO

Ж
(591) наранџаста, плава, сива и бела
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфирмеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; лекови; санитарни препарати за употребу
у медицини; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини или ветерини,
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
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; апарати за
тестирање у медицинске и дијагностичке сврхе.
Кл. 35:
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; велепродаја и
малопродаја у вези са немедицинском козметиком и
тоалетним препаратима, немедицинским средствима за
чишћење зуба, парфирмеријским производима,
етарским уљима, средствима за бељење и другим
супстанцама за употребу у перионицама, препаратима
за чишћење, полирање, рибање и абразивним
препаратима; велепродаја и малопродаја у вези са
фармацеутским, медицинским и ветеринарским
препаратима, лековима, санитарним препаратима за
употребу у медицини, дијететском храном и
супстанцама прилагођеним за употребу у медицини
или ветерини, храном за бебе, дијететским додацима
(додацима исхрани) за људе и животиње, фластерима,
материјалима за завијање, материјалима за пломбирање
зуба, зубарском смолом, дезинфекционим средствима,
препаратима за уништавање штеточина, фунгицидима,
хербицидима; велепродаја и малопродаја у вези са
хируршким, медицинским, зубарским и ветеринарским
апаратима и инструментима, вештачким удовима,
очима и зубима, ортопетским артиклима, хируршким
материјалима за зашивање, терапеутским и помоћним
уређајима за хендикепиране особе, апаратима за
масажу, апаратима, уређајима и производима за
одојчад, апаратима, уређајима и производима за
сексуалне активности, апаратима за тестирање у
медицинске и дијагностичке сврхе.
(111) 78177
(210) Ж- 2019-1145

(181) 24.07.2029.
(220) 24.07.2019.
(151) 23.12.2019.
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Ж
(732) Nova Sloga d.o.o. Trstenik, Кнегиње Милице
81/1, 37240 Трстеник, RS
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 24.17.05; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава и бела
(511) Кл. 32: минерална вода.
(111) 78178
(210) Ж- 2019-1144

(181) 24.07.2029.
(220) 24.07.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Nova Sloga d.o.o. Trstenik, Кнегиње Милице
81/1, 37240 Трстеник, RS
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 24.17.05; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава и бела
(511) Кл. 32: минерална вода.
(111) 78179
(210) Ж- 2019-1189

(181) 30.07.2029.
(220) 30.07.2019.
(151) 23.12.2019.
(732)
, Јурија
Гагарина14б/45, Нови Београд, RS
(540)

Webiz
(511) Кл. 35: вођење послова; анализа података
добијених истраживањем тржишта; анализирање и
истраживање тржишта; анализирање повратне
информације на маркетиншке активности и
истраживања тржишта; анализирање података и
статистике добијених истраживањем тржишта;
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анализирање тржишта; анкетирање, анализирање и
истраживање тржиша; вођење маркетиншких
истраживања
и
анализа
тржишта;
вођење
маркетиншких студија; вођење програма давања
подстицаја
запосленима;
дељење
рекламних
материјала и материјала за оглашавање (флајера,
брошура, летака и узорака); дељење рекламних
огласа;
дељење
рекламног
и
промотивног
материјала; дељење рекламног, маркетиншког и
материјала
за
оглашавање;
дизајнирање
маркетиншких брошура; дизајнирање маркетиншких
логоа;
дизајнирање
маркетиншких
флајера;
дизајнирање рекламног материјала; директан
маркетинг; директно оглашавање; електронска
издања штампаног материјала у рекламне сврхе;
електронско
обрађивање
података;
издавање
рекламног материјала онлајн; издвање штампаног
материјала који се односи на услуге оглашавања;
изнајмљивање дигиталних билборда (рекламних
паноа);
интернет
маркетинг;
компјутерско
управљање
подацима;
консултантске
и
информативне
услуге
које се односе на
рачуноводство; консултантске и саветодавне услуге
које се односе на пословно управљање;
консултантске услуге из области интернет
маркетинга; консултантске услуге из области
партнерског маркетинга; консултантске услуге које
се односе на обрачунавање пореза; консултантске
услуге које се односе на оглашавање; консултантске
услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и
маркетинг; консултантске услуге које се односе на
управљање пословним процесом; консултантске
услуге у вези са запошљавањем; консултантске
услуге у вези са истраживањем тржишта;
консултантске услуге у вези са односима са
јавношћу; консултације у вези са пословним
маркетингом; консултације у вези са пословним
организовањем; маркетинг; маркетинг базе података;
маркетинг, истраживања тржишта и анализе
тржишта; маркетинг, истраживање тржишта и
анализирање тржишта; маркетинг који се темељи на
препорукама; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; маркетиншка
помоћ; маркетиншке и промотивне услуге;
маркетиншке услуге везане за одећу; маркетиншко
истраживање и студије; маркетиншко саветовање из
области блокчејн технологије и криптовалута;
обајвљивање рекламног материјала; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање; објављивање и ажурирање рекламних
текстова; онлајн маркетинг; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; писање маркетиншких текстова;
писање рекламних текстова; писање текстова за
промотивне и рекламне сврхе; писање текстова за
рекламне намене; промовисање продаје путем
програма лојалности потрошача; циљни маркетинг.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 41: академије (образовне); вођење забавних
активности; вођење забавних догађаја; вођење
забавних догађаја, културних догађаја, спортских
догађаја уживо, образовних догађаја, и забавних и
културних активности; вођење забавних догађаја
уживо; вођење забавних догађаја уживо и филмских
фестивала; вођење изложби из области забаве;
вођење конвенција; вођење конгреса; вођење
конференција; вођење културних активности; вођење
културних догађаја; вођење курсева за обуку у
области технологије и иновација; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева кореспонденције; вођење
курсева учења на даљину; вођење образовних
догађаја; вођење образовних конференција; вођење
образовних курсева; вођење образовних семинара;
вођење образовних форума уживо; вођење обука;
вођење обуке у склопу кампа за обуке; вођење
радионица за обуку; вођење радионица и семинара;
вођење радионица и семинара за уметничко
процењивање; вођење радионица и семинара на тему
личне свести; вођење радионица и семинара на тему
самосвести; вођење семинара; вођење семинара за
обуку; вођење симпозијума; вођење спортских
догађаја; вођење спортских такмичења; вођење
такмичења на интернету; забава у виду спортских
такмичења; издавање аудио књига; издавање
билтена; издавање брошура; издавање видео камера;
издавање годишњака; издавање докумената у
области образовања, науке, јавног права и
друштвених питања; издавање електронских књига и
он-лајн
периодичних
часописа;
издавање
електронских књига и он-лајн часописа; издавање
електронских новина којима је могуће приступити
путем глобалне рачунарске мреже; издавање
електронских онлајн периодичних издања; издавање
електронских публикација; издавање електронских
часописа; издавање журнала; издавање интернет
часописа; издавање информативних листова;
издавање и уређивање књига; издавање и уређивање
књига, новина и часописа; издавање и уређивање
магазина; издавање и уређивање новина; издавање
календара; издавање каталога; издавање књига;
издавање књига и магазина; издавање књига и
часописа; издавање књига, магазина, годишњака и
журнала; издавање књига, периодичних издања,
часописа, новина и билтена; издавање књига,
часописа и других текстова, осим рекламних
текстова; издавање периодичних часописа, каталога
и проспеката; издавање приручника; издавање
приручника за обуку; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку; консултантске услуге
које се односе на обуку; консултантске услуге које се
односе на обуку и усавршавање; консултантске
услуге које се односе на обуку, усавршавање и
образовање; консултантске услуге у вези са
ЗИС / RS / IPO

Ж
образовањем; консултантске услуге у вези са
уређивањем; консултовање које се односи на
организовање и вођење колоквијума; консултовање
које се односи на организовање и вођење
конференција; консултовање које се односи на
организовање и вођење концерата; консултовање
које се односи на организовање и вођење радионица
за обуку; консултовање које се односи на
организовање и вођење семинара; консултовање које
се односи на организовање и вођење симпозијума;
консултовање које се односи на организовање
кулинарских такмичења; културне активности;
курсеви језика; образовање, подучавање и обука;
образовне услуге; онлајн електронско издавање
књига и периодичне штампе; онлајн издавање
електронских књига и часописа; онлајн издавање
електронских
магазина;
онлајн
издавање
електронских новина; онлајн издавање електронских
часописа; онлајн издавање часописа или дневника
(услуге веблога); онлајн пружање услуга игрица
виртуелне стварности путем рачунарске мреже; онлајн публикације електронских књига; онлајн услуге
академске библиотеке; онлајн услуге забаве;
организовање забавних активности за потребе
летњих кампова; организовање забавних догађаја;
организовање
забавних
догађаја
уживо;
организовање забавних наступа; организовање
изложби, конгреса, семинара и конференција за
културне и забавне потребе; организовање изложби
паса;
организовање
изложби,
семинара
и
конференција;
организовање
и
реализација
конвенција;
организовање
и
реализација
конференција
и
конгреса;
организовање
и
реализација конференција и семинара; организовање
и реализација конференција, конвенција и изложби
за
културне
или
образовне
потребе.
Кл. 45: адвокатске услуге; давање стручних правних
мишљења.
(111) 78180
(210) Ж- 2019-1190

(181) 30.07.2029.
(220) 30.07.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Creative Media Art doo, Јурија Гагарина
14б/45, 11070, Београд, RS
(540)
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Ж
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21; 27.05.24; 27.05.25
(511) Кл. 35: вођење послова; анализа података
добијених истраживањем тржишта; анализирање и
истраживање тржишта; анализирање повратне
информације на маркетиншке активности и
истраживања тржишта; анализирање података и
статистике добијених истраживањем тржишта;
анализирање тржишта; анкетирање, анализирање и
истраживање тржиша; вођење маркетиншких
истраживања
и
анализа
тржишта;
вођење
маркетиншких студија; вођење програма давања
подстицаја
запосленима;
дељење
рекламних
материјала и материјала за оглашавање (флајера,
брошура, летака и узорака); дељење рекламних
огласа;
дељење
рекламног
и
промотивног
материјала; дељење рекламног, маркетиншког и
материјала
за
оглашавање;
дизајнирање
маркетиншких брошура; дизајнирање маркетиншких
логоа;
дизајнирање
маркетиншких
флајера;
дизајнирање рекламног материјала; директан
маркетинг; директно оглашавање; електронска
издања штампаног материјала у рекламне сврхе;
електронско
обрађивање
података;
издавање
рекламног материјала онлајн; издвање штампаног
материјала који се односи на услуге оглашавања;
изнајмљивање дигиталних билборда (рекламних
паноа);
интернет
маркетинг;
компјутерско
управљање
подацима;
консултантске
и
информативне
услуге
које се односе на
рачуноводство; консултантске и саветодавне услуге
које се односе на пословно управљање;
консултантске услуге из области интернет
маркетинга; консултантске услуге из области
партнерског маркетинга; консултантске услуге које
се односе на обрачунавање пореза; консултантске
услуге које се односе на оглашавање; консултантске
услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и
маркетинг; консултантске услуге које се односе на
управљање пословним процесом; консултантске
услуге у вези са запошљавањем; консултантске
услуге у вези са истраживањем тржишта;
консултантске услуге у вези са односима са
јавношћу; консултације у вези са пословним
маркетингом; консултације у вези са пословним
организовањем; маркетинг; маркетинг базе података;
маркетинг, истраживања тржишта и анализе
тржишта; маркетинг, истраживање тржишта и
анализирање тржишта; маркетинг који се темељи на
препорукама; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; маркетиншка
помоћ; маркетиншке и промотивне услуге;
маркетиншке услуге везане за одећу; маркетиншко
истраживање и студије; маркетиншко саветовање из
области блокчејн технологије и криптовалута;
обајвљивање рекламног материјала; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
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оглашавање; објављивање и ажурирање рекламних
текстова; онлајн маркетинг; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; писање маркетиншких текстова;
писање рекламних текстова; писање текстова за
промотивне и рекламне сврхе; писање текстова за
рекламне намене; промовисање продаје путем
програма лојалности потрошача; циљни маркетинг.
Кл. 41: академије (образовне); вођење забавних
активности; вођење забавних догађаја; вођење
забавних догађаја, културних догађаја, спортских
догађаја уживо, образовних догађаја, и забавних и
културних активности; вођење забавних догађаја
уживо; вођење забавних догађаја уживо и филмских
фестивала; вођење изложби из области забаве;
вођење конвенција; вођење конгреса; вођење
конференција; вођење културних активности; вођење
културних догађаја; вођење курсева за обуку у
области технологије и иновација; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева кореспонденције; вођење
курсева учења на даљину; вођење образовних
догађаја; вођење образовних конференција; вођење
образовних курсева; вођење образовних семинара;
вођење образовних форума уживо; вођење обука;
вођење обуке у склопу кампа за обуке; вођење
радионица за обуку; вођење радионица и семинара;
вођење радионица и семинара за уметничко
процењивање; вођење радионица и семинара на тему
личне свести; вођење радионица и семинара на тему
самосвести; вођење семинара; вођење семинара за
обуку; вођење симпозијума; вођење спортских
догађаја; вођење спортских такмичења; вођење
такмичења на интернету; забава у виду спортских
такмичења; издавање аудио књига; издавање
билтена; издавање брошура; издавање видео камера;
издавање годишњака; издавање докумената у
области образовања, науке, јавног права и
друштвених питања; издавање електронских књига и
он-лајн
периодичних
часописа;
издавање
електронских књига и он-лајн часописа; издавање
електронских новина којима је могуће приступити
путем глобалне рачунарске мреже; издавање
електронских онлајн периодичних издања; издавање
електронских публикација; издавање електронских
часописа; издавање журнала; издавање интернет
часописа; издавање информативних листова;
издавање и уређивање књига; издавање и уређивање
књига, новина и часописа; издавање и уређивање
магазина; издавање и уређивање новина; издавање
календара; издавање каталога; издавање књига;
издавање књига и магазина; издавање књига и
часописа; издавање књига, магазина, годишњака и
журнала; издавање књига, периодичних издања,
часописа, новина и билтена; издавање књига,
часописа и других текстова, осим рекламних
текстова; издавање периодичних часописа, каталога
ЗИС / RS / IPO
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и проспеката; издавање приручника; издавање
приручника за обуку; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку; консултантске услуге
које се односе на обуку; консултантске услуге које се
односе на обуку и усавршавање; консултантске
услуге које се односе на обуку, усавршавање и
образовање; консултантске услуге у вези са
образовањем; консултантске услуге у вези са
уређивањем; консултовање које се односи на
организовање и вођење колоквијума; консултовање
које се односи на организовање и вођење
конференција; консултовање које се односи на
организовање и вођење концерата; консултовање
које се односи на организовање и вођење радионица
за обуку; консултовање које се односи на
организовање и вођење семинара; консултовање које
се односи на организовање и вођење симпозијума;
консултовање које се односи на организовање
кулинарских такмичења; културне активности;
курсеви језика; образовање, подучавање и обука;
образовне услуге; онлајн електронско издавање
књига и периодичне штампе; онлајн издавање
електронских књига и часописа; онлајн издавање
електронских
магазина;
онлајн
издавање
електронских новина; онлајн издавање електронских
часописа; онлајн издавање часописа или дневника
(услуге веблога); онлајн пружање услуга игрица
виртуелне стварности путем рачунарске мреже; онлајн публикације електронских књига; онлајн услуге
академске библиотеке; онлајн услуге забаве;
организовање забавних активности за потребе
летњих кампова; организовање забавних догађаја;
организовање
забавних
догађаја
уживо;
организовање забавних наступа; организовање
изложби, конгреса, семинара и конференција за
културне и забавне потребе; организовање изложби
паса;
организовање
изложби,
семинара
и
конференција;
организовање
и
реализација
конвенција;
организовање
и
реализација
конференција
и
конгреса;
организовање
и
реализација конференција и семинара; организовање
и реализација конференција, конвенција и изложби
за
културне
или
образовне
потребе.
Кл. 45: адвокатске услуге; давање стручних правних
мишљења.
(111) 78181
(210) Ж- 2019-1202

(181) 01.08.2029.
(220) 01.08.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) АГРОАРМ ДОО , Моше Пијаде 19 б , 11224
Врчин , RS
(540)

KRSTARICA
(511) Кл. 5: пестициди.
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(111) 78182
(210) Ж- 2019-1206

(181) 01.08.2029.
(220) 01.08.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Благоје Поповић, дипл.инг., Милутина
Миланковића 130/101, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.03.14; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11
(511) Кл. 3:
ароматична уља (етарска уља);
козметичке креме и лосиони за негу лица и тела;
козметичке креме за руке; комади тоалетног сапуна;
уља за негу лица; уља за тело.
(111) 78183
(210) Ж- 2019-1213

(181) 02.08.2029.
(220) 02.08.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) ДАРКО ТАТИЋ ПР КОНСУЛТАНТСКЕ
АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ПОСЛОВАЊЕМ И
ОПШТИМ УПРАВЉАЊЕМ БЕОГРАД,
Балканска бр. 14а, 11000 Београд-Стари Град, RS
(740) Адвокат Лазар Д. Симеуновић, Нишка 52,
11000 Београд
(540)

(531) 26.13.25; 27.05.01
(511) Кл. 35: објављивање рекламних текстова,
рекламирање, оглашавање, рекламирање на радију,
рекламирање преко телевизије, рекламирање преко
плаката, дистрибуција рекламног материјала,
маркетинг.
Кл. 39: испорука робе.
Кл. 43: кетеринг хране и пића, услуге ресторана,
услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 78184
(210) Ж- 2019-1214

(181) 05.08.2029.
(220) 05.08.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Дејан Бојовић and Миша Лукић , Стојана
Аралице 97, 11000 Београд, RS i Вукице Митровић
57 , 11000 Београд , RS
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(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77, 11000 Београд
(540)

BusinessSapiens
(511) Кл. 16: памфлети, књиге, информациони дописи,
брошуре, часописи, извештаји, журнали, упутства и водичи у
области пословног менаџмента, информационе технологије и
процесирање компјутеризованих информација.
Кл. 35: саветовање пословног менаџмента; пословно
саветовање; саветовање и управљање пословним
процесом; услуге саветовања у вези пословног
маркетинга; услуге посредовања, наиме куповине
компјутерских хардвера и софтвера за друге; пружање
информације у области саветовања пословног
менаџмента, пословног саветовања и финансија;
управљање
пројектима
у
области
дизајна
информационих система, спецификација, посредовања,
инсталирања и примене; саветовање у области стицања
послова; услуге анализе, наиме анализе тржишта и
финансијске анализе; пословне процене; пословна и
тржишна претрага и израда извештаја; услуге
пословних информација у области менаџмента промене
посла, менаџмента извештаја неког посла, менаџмента
пословне стратегиjе и услуге планирања, и пословне
технологије; планирање пословног менаџмента;
саветовање у оквиру фузионисања неког посла;
пословно умрежавање; спровођење пословне претраге
и израде извештаја; пословно надгледање; привредна и
индустријска менаџмент асистенција; економска
предвиђања и анализе; менаџмент консултације у вези
особља; припрема пословних извештаја; организовање
и управљање сајмовима и конференцијама на пољу
послова
и
пословног
менаџмента;
пружање
информација на пољу пословног саветовања,
консалтинг услуге у области маркетинга, рекламирања,
истраживања тржишта и потрошача, услуге
маркетиншких агенција.
Кл. 36:
финансијско пословање; монетарно
пословање; улагање пословног капитала.
(111) 78185
(210) Ж- 2019-1384

(181) 09.09.2029.
(220) 09.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Јелена Дабетић, Im Aegelsee 1, 8103
Unterengstringen, CH
(740) Адвокат Александар Н. Ђорђевић, Велбушка 4,
11000 Београд
(540)

84

(531) 05.05.21; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна (R: 35, G: 31, B: 32), маслинасто зелена (R:
175, G: 180, B: 52), светло розе (R: 244, G: 143, B:
177), циклама (R: 241, G: 102, B: 141), тамно розе (R:
236, G: 64, B: 122)
(511) Кл. 3:
гелови за масажу који нису за
медицинску употребу, козметички препарати за негу
коже, дезодоранси за људе и животиње, препарати за
туширање за личну хигијену и лично дезодорисање
(тоалетне потребе), препарати за уклањање шминке,
сјајеви за усне, шампони, козметички препарати за
купање, козметичке кремe.
Кл. 5: терапеутски препарати за купање (купке).
Кл. 10: апарати за естетску масажу, апарати за
масажу.
(111) 78186
(210) Ж- 2019-1389

(181) 10.09.2029.
(220) 10.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Адвокатска канцеларија Анђелковић,
Косовска бр. 34, 11000 Београд-Стари Град, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02; 29.01.08
(591) златна и црна
(511) Кл. 35: административне услуге које се односе
на
управљање
правном
документацијом;
анализирање пословних података; запошљавање
канцеларијског особља; информативне услуге у вези
са пословним питањима; канцеларијски послови;
помоћ из области пословног управљања; помоћ и
саветовање који се односе на пословно управљање и
организацију; помоћ у корпоративном управљању;
помоћ
у
пословном
управљању;
пословна
администрација за друге; пословна администрација и
услуге пословног саветовања; пословни савети и
информације; пословни савети и саветовање;
пословно саветовање; пословно саветовање и
саветодавне услуге; пословно саветовање и услуге
пословног
информисања
које
се
пружају
предузећима; пословно саветодавне и информационе
услуге; прикупљање и пружање пословних
информација; прикупљање правних информација;
професионалне
пословне
консултације;
професионално пословно истраживање; пружање
пословних
информација;
услуге
пословног
саветовања и информисање.
Кл. 41:
вођење курсева за оспособљавање,
образовање и обуку за младе и одрасле; вођење
ЗИС / RS / IPO
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образовних догађаја; вођење образовних курсева;
вођење образовних семинара; вођење обука; вођење
радионица за обуку; вођење радионица и семинара;
вођење радионица и семинара на тему личне свести;
вођење радионица и семинара на тему самосвести;
вођење семинара; вођење семинара за обуку;
договарање, реализација и организација семинара;
договарање, реализација и организација семинара,
предавања, презентација и симпозијума у вези са
подучавањем
језика;
додатно
образовање;
консултантске услуге које се односе на образовање и
обуку; консултантске услуге које се односе на обуку
и усавршавање; консултовање које се односи на
организовање и вођење радионица за обуку; настава,
обука; обука (тренирање); организовање и уређивање
семинара, конференција, курсева обуке и даљег
усавршавања; организовање и вођење радионица
(обука); организовање и вођење семинара за обуку;
организовање
и
реализација
предавања;
организовање и реализација курсева за обуку;
организовање и реализација семинара, конференција,
курсева за обуку и усавршавање; организовање
обука; пружање курсева обуке; тренирање
(образовање и обука).
Кл. 45: адвокатске услуге; давање стручних правних
мишљења; заступање и помоћ у правним споровима
пред арбитражним телима, телима за посредовање и
решавање
спорова
алтернативним
путем;
истраживање у правним стварима; консултантске и
правне услуге у области закона, прописа и захтева о
приватности и безбедности; консултације о
интелектуалној својини; консултације у вези
лиценцирања жигова; консултације у вези са
безбедношћу на радном месту; консултације у вези
са заштитом ауторских права; консултације у вези са
заштитом жигова; консултације у вези са заштитом
индустријског дизајна; консултације у вези са
заштитом ознака географског порекла; консултације
у вези са заштитом патената; консултације у вези са
индустријском својином; консултације у вези са
личним правним питањима; консултације у вези са
правима индустријске својине; консултације у вези
са прописима безбедности на раду; консултације у
вези
са
управљањем
ауторским
правима;
консултације у области спорова; медијација (правне
услуге); парничне услуге; посредовања, услуге
медијације; посредовање код развода; посредовање у
правним поступцима; правна истраживања у вези са
правима интелектуалне својине; правна истраживања
у вези са спајањем предузећа; правна истраживања у
вези са трансакцијама некретнина; правна помоћ у
састављању уговора; правне услуге; правне услуге
везане за оснивање и регистрацију предузећа; правне
услуге за поступке који се односе на права
индустријске својине; правне услуге које се односе
на коришћење права индустријске својине и
ЗИС / RS / IPO
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ауторских права; правне услуге које се пружају у вези
са парницама; правне услуге у вези са преговорањем о
уговорима за друге; правне услуге у одговарању на
позиве за подношење понуда; правно саветовање;
правно саветовање и заступање; правно саветовање у
вези са правима интелектуалне својине; праћење
права интелектуалне својине за правно саветодавне
сврхе; пренос власништва (правне услуге); припрема
правних докумената и услуге истраживања за
адвокате; припрема правних извештаја; провера
правног статуса некретнине; пружање информација о
правима индустријске својине; пружање информација
о правима интелектуалне и индустријске својине;
пружање информација о правним питањима; пружање
информација о правним поступцима у вези са судским
споровима и другим правним питањима; пружање
информација у области права; пружање правних
информација; регистрација докумената у службеним
јавним евиденцијама (правне услуге); саветовање,
заступање и помоћ у споровима и административним
и правним поступцима у области интелектуалне
својине и повезаних права; саветовање у споровима;
стручно саветовање у вези са правним питањима;
судско извештавање (правне услуге); услуге
арбитраже, посредовања и решавања спорова; услуге
информисања и саветовања које се односе на правна
питања; услуге мирног решавања спорова; услуге
правне подршке; услуге правних асистената; услуге
правног заступања; услуге правног истраживања;
услуге правног саветовања; услуге припреме правних
докумената; услуге решавања спорова; услуге
саветовања о личном развоју и мотивацији.
(111) 78187
(210) Ж- 2019-1394

(181) 11.09.2029.
(220) 11.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i
usluge OPTOFORM d.o.o. Beograd-Zemun,
Апатинска 13, Београд (Земун), RS
(740) Мирјана Вешовић, адвокат, Београдска 43,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.25
(511) Кл. 5: раствори за контактна сочива, раствори
за употребу са контактним сочивима, медицински
препарати за испирање очију.
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Ж
Кл. 9: 3Д наочаре; наочаре за децу; наочаре за ноћни
вид; наочаре за пливање; наочаре за роњење; наочаре
за скијање; наочаре за снег; наочаре за сунце;
наочаре за сунце са диоптријом; наочаре за читање;
наочаре (оптика); наочаре са диоптријом; наочаре са
диоптријом за пливање; наочаре са диоптријом за
спорт; необрађена контактна сочива; оквири за
наочаре за вид и за наочаре за сунце; оквири за
наочаре са и без дршки; оквири за сунчане наочаре;
оптичарски производи; оптичка сочива за наочаре;
оптичка сочива за наочаре за сунце; оптичка стакла;
офтамолошка сочива; прогресивна сочива за
наочаре; рамови за наочаре; рамови за наочаре без
дршке; рамови за наочаре направљени комбинацијом
метала и пластике; сигурносне наочаре; ланчици за
наочаре; ланчици за сунчане наочаре, кутије за
наочаре, кутије за контактна сочива, офталмомери,
офталмоскопи.
Кл. 35:
дељење рекламних огласа; дељење
рекламног материјала (летака, брошура и штампаног
материјала); дизајнирање рекламног материјала;
директан маркетинг; дистрибуција и дељење
материјала за оглашавање (летака, проспеката,
штампаних материјала и узорака); дистрибуција
производа у рекламне сврхе; дистрибуција узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
изнајмљивање продајних штандова; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама;
позиционирање
бренда;
презентација
робе;
промовисање, рекламирање и маркетинг интеренет
страница;
промотивне
и
рекламне
услуге;
рекламирање преко телевизије; услуге стварања
бренда; услуге рекламирања преко интернета;
рекламирање
слањем
наруџбеница;
услуге
промотивног маркетинга; услуге малопродаје
наочара; услуге велепродаје наочара и онлајн
велепродаје наочара.
(111) 78188
(210) Ж- 2019-1395

(181) 11.09.2029.
(220) 11.09.2019.
(151) 23.12.2019.

(300) 018035161 12.03.2019. EM.
(732) IDEAL-Werk C. & E. Jungeblodt GmbH & Co.
KG, Bunsenstr. 1, 59557 Lippstadt, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о. , Булевар Ослобођења 87,
11040, 11040 Београд
(540)

(531) 27.05.11; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела, црна
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(511) Кл. 7:
машине за заваривање, нарочито
машине за заваривање отпором, машине за
заваривање решетки, машине за чеоно заваривање
тракастих тестера, машине за спајање трака, машине
за чеоно заваривање, машина за чеоно заваривање
жице, координатне машине за заваривање, роботи за
заваривање; машине за профилисање жице; машине
за савијање жице; тракасте тестере; делови и опрема
за сву горе наведену робу укључену у ову класу.
Кл. 37: одржавање машина за заваривање, нарочито
машина за заваривање отпором, машина за
заваривање решетки, машина за чеоно заваривање
тракастих тестера, машина за спајање трака, машина
за чеоно заваривање, машина за чеоно заваривање
жице, координатних машина за заваривање, робота
за заваривање; одржавање машина за профилисање
жице; одржавање машина за савијање жице;
одржавање тракастих тестера; поправка машина за
заваривање, нарочито машина за заваривање
отпором, машина за заваривање решетки, машина за
чеоно заваривање тракастих тестера, постројења за
спајање трака, машина за чеоно заваривање, машина
за чеоно заваривање жице, координатних машина за
заваривање, робота за заваривање; поправка машина
за профилисање жице; поправка машина за савијање
жице; поправка тракастих тестера.
Кл. 40: услуге израде и монтаже машина за заваривање
по наруџбини за друге, нарочито машина за заваривање
отпором, машина за заваривање решетки, машина за
чеоно заваривање тракастих тестера, машина за спајање
трака, машина за чеоно заваривање, машина за чеоно
заваривање жице, координатних машина за заваривање,
робота за заваривање; услуге израде и монтаже машина
за профилисање жице по наруџбини за друге; услуге
израде и монтаже машина за савијање жице по
наруџбини за друге; услуге израде и монтаже тракастих
тестера по наруџбини за друге; услуге израде и монтаже
уређаја, машина и специјалних наменских машина по
наруџбини за друге; услуге израде и монтаже делова и
опреме за машине за заваривање по наруџбини за друге,
нарочито машина за заваривање отпором, машина за
заваривање решетки, машина за чеоно заваривање
тракастих тестера, машина за спајање трака, машина за
чеоно заваривање, машина за чеоно заваривање жице,
координатних машина за заваривање, робота за
заваривање, машина за профилисање жице, машина за
савијање жице, тракастих тестера, апарата, машина и
специјалних наменских машина.
Кл. 42:
пројектовање машина за заваривање,
нарочито машина за заваривање отпором, машина за
заваривање решетки, машина за чеоно заваривање
тракастих тестера, машина за спајање трака, машина
за чеоно заваривање, машина за чеоно заваривање
жице, координатних машине за заваривање, робота
за
заваривање;
пројектовање
машина
за
профилисање жице; пројектовање машина за
ЗИС / RS / IPO
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савијање жице; пројектовање тракастих тестера;
пројектовање уређаја, машина и специјалних
наменских машина; пројектовање делова и опреме за
машине за заваривање, нарочито машина за
заваривање отпором, машина за заваривање решетки,
машина за чеоно заваривање тракастих тестера,
машина за спајање трака, машина за чеоно
заваривање, машина за чеоно заваривање жице,
координатних машина за заваривање, робота за
заваривање, машина за профилисање жице, машина
за савијање жице, тракастих тестера, апарата,
машина и специјалних наменских машина.
(111) 78189
(210) Ж- 2019-1399

(181) 12.09.2029.
(220) 12.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) ICONIX EUROPE LLC, 1450 Broadway, New
York 10018, New York, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 16: канцеларијски материјал, свеске,
нотеси, стони блокови, полице за документа,
организери за писма и папире, папир за писање,
коверте, фасцикле за датотеке, хемијске оловке,
обичне оловке, бојице, пернице, држачи хемијских
оловака и обичних оловака, гумице за брисање,
лењири, постери, маркери, оштрачи за оловке,
четкице за боје, уметничке и занатске четкице,
часописи, фотоалбуми, налепнице, тегови за папир,
адресари, дневници и календари.
(111) 78190
(210) Ж- 2019-1400

(181) 12.09.2029.
(220) 12.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар
ослобођења137, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.08
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 3: гелови за успоравање старења за
козметичке потребе; балзами, осим за медицинске
сврхе; влажни или импрегнирани јастучићи, убруси
или марамице; гелови за козметичку употребу;
гелови за успоравање старења; емолијенти за кожу за
козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за
негу коже; козметичка млека; козметичка уља;
козметичке креме; козметичке креме за негу коже;
козметичке креме за учвршћивање коже око очију;
козметичке креме и гелови за лице, руке и тело;
козметичке крпице или марамице натопљене
средствима за чишћење коже; козметички лосиони за
смањење појаве старачких пега и флека; козметички
препарати за негу и третирање коже; козметички
препарати за обнављање коже; козметички
препарати за умањење бора за локалну фацијалну
употребу; козметички препарати који садрже
колеген; козметички производи за хидратацију лица;
козметички серуми; компресе за очи за козметичке
потребе; коректори за пеге и мрље; креме за
регенерацију коже за козметичке потребе; креме
против бора; креме против бора за козметичке
потребе; креме против пега; креме против пега за
козметичке потребе; креме против старачких пега;
креме против старачких пега за козметичке потребе;
креме против старења; креме против старења за
козметичке потребе; лоптице од вате за козметичке
потребе; лосиони за успоравање старења за
козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже
(козметички); марамице натопљене етарским уљима,
за козметичку употребу; марамице натопљене са
козметичким лосионима; паковања маски за
козметичку примену; производи за хидратацију
против старења; спрејеви за кожу за локалну
примену за козметичке потребе; средства за
ексфолијацију за козметичку примену; средства за
пилинг; козметика са хијалуронском киселином.
Кл. 8: ручни апарати за убризгавање супстанци у
или испод коже, за козметичку употребу; сечива;
пинцете.
Кл. 10:
рукавице за једнократну употребу за
медицинске потребе; рукавице од латекса за
медицинске потребе; санитарне маске за медицинске
потребе; машине и инструменти за стимулацију коже
за медицинску употребу; микронидлинг апарати и
инструменти за медицинске третмане за људску
кожу; игле за медицинску употребу; машине и
инструменти за медицинске третмане људске коже;
уређаји
за
мезотерапију;
уређаји
за
микродермоабразију; уређаји за неинвазивну
хирургију; уређаји за третирање акни; уређаји за
убризгавање
фармацеутских
препарата;
хиподермичке игле.
Кл. 41: вођење колоквијума; вођење конвенција;
вођење конгреса; вођење конференција; вођење
културних
догађаја;
вођење
курсева
за
87
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оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева учења на даљину; вођење
образовних
догађаја;
вођење
образовних
конференција; вођење образовних курсева; вођење
образовних семинара; вођење образовних форума
уживо; вођење обука; вођење обуке у склопу кампа
за обуке; вођење радионица за обуку; вођење
радионица и семинара; вођење семинара за обуку;
вођење
часова;
договарање,
реализација
и
организација конгреса; договарање, реализација и
организација конференција; договарање, реализација
и организација семинара; додатно образовање;
електронске публикације текстова и штампаног
материјала, осим рекламних текстова, на интернету;
забава у виду извођења уживо аудио и визуелних
дела; издавање билтена; издавање брошура;
издавање електронских онлајн периодичних издања;
издавање електронских публикација; издавање
електронских часописа; издавање журнала; издавање
интернет часописа; издавање и уређивање
периодичних издања; издавање и уређивање
штампаног материјала;
издавање образовних
материјала; издавање периодичних часописа,
каталога и проспеката; издавање приручника;
издавање
приручника
за
образовање
и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање
проспеката;
издавање
рекламног
материјала за потребе забаве и подучавања; издавање
часописа за потрошаче; издавање штампаног
материјала; издавање штампаног материјала, осим
рекламних
текстова;
издавање
штампаног
материјала,
осим
рекламних
текстова,
у
електронском формату; издавање штампаног
материјала у електронском формату; издавање
штампаног материјала у електронском формату на
интернету; издавачке услуге за дигиталну видео,
аудио и мултимедијалну забаву; изнајмљивање аудио
и видео записа; изнајмљивање материјала за обуку;
изнајмљивање
медицинских
дијагностичких
симулатора за употребу у наставне сврхе;
изнајмљивање образовних и материјала за обуку;
изнајмљивање образовних материјала; информације
које се односе на образовање и забаву; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на интернету
или путем телевизије, широкопојасних и бежичних
комуникација; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на интернету
са рачунарске базе података или интернета путем
телевизијских или радио програма; испити из
области образовања; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку; консултантске услуге
које се односе на образовање и обуку руководства и
особља; консултантске услуге које се односе на
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обуку; консултантске услуге које се односе на обуку
и усавршавање; консултантске услуге које се односе
на обуку, усавршавање и образовање; консултовање
које се односи на организовање и вођење
конференција; консултовање које се односи на
организовање и вођење радионица за обуку;
консултовање које се односи на организовање и
вођење симпозијума; консултовање које се односи на
организовање и вођење семинара; консултовање које
се односи на уприличавање и вођење конгреса;
консултовање у вези са стручним оспособљавањем;
курсеви учења на даљину; медицинско обучавање и
настава; мултимедијално издавање електронских
издања; мултимедијално издавање штампаног
материјала; напредна обука; настава, обука;
објављивање памфлета; образовање одраслих;
образовање, подучавање и обука; образовне и
забавне услуге; образовне услуге у виду тренинга;
образовно тестирање; обука из области медицине;
обука (тренирање); омогућавање групних обука и
форума уживо за учење из области развоја лидерских
способности; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; омогућавање
коришћења простора и опреме за наставну обуку;
омогућавање онлајн семинара обуке; омогућавање
привремене употребе онлајн образовних материјала
који се не могу преузети са интернета; омогућавање
приступа онлајн видео садржајима који се не могу
преузети; омогућавање програма обуке; онлајн
електронско издавање књига и периодичне штампе;
онлајн издавање часописа или дневника (услуге
веблога);
организација
и
вођење
балова;
организација и вођење културних и рекреативних
активности; организовања и уређивање семинара,
конференција, курсева обуке и даљег усавршавања;
организовање гала вечери у забавне сврхе;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење конференција,
семинара и симпозијума; организовање и вођење
образовних догађаја; организовање и вођење
образовних курсева; организовање и вођење
образовних семинара; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица и семинара; организовање и вођење
форума уживо; организовање изложби за потребе
обуке; организовање изложби, семинара и
конференција;
конференција
и
конгреса;
организовање
и
реализација
колоквијума,
конференција, конгреса, семинара, симпозијума
радионица за обуку; организовање и реализација
конференција, конвенција, образовних изложби,
часова, предавања, семинара и радионица за обуку;
организовање и реализација конференција, конгреса,
семинара и радионица за обуку; организовање и
реализација конференција, конгреса, семнара,
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симпозијума, курсева обуке, часова и предавања;
организовање и реализација курсева за обуку;
организовање и реализација семинара и радионица за
обуку; организовање и реализација семинара,
конференција, курсева за обуку и усавршавање;
организовање и реализација часова; организовање
колоквијума;
организовање
конвенција;
организовање конгреса; организовање курсева обуке;
организовање
курсева
учења
на
даљину;
организовање образовних курсева; организовање
образовних наступа; организовање образовних
семинара; организовање образовних форума уживо;
организовање обука; организовање програма за
обуку младих; организовање професионалних
радионица и курсева за обуку; организовање
радионица и семинара; организовање семинара за
обуку; организовање семинара и конференција;
организовање
симпозијума;
организовање
симпозијума и радионица за обуку; практична
настава (обука путем демонстрације); представљање
аудио и визуелних записа; пренос знања и искуства
(обучавање); приказивање и изнајмљивање снимака
звука и слике; припрема наставних планова, курсева,
уџбеника и испита; припремање обуке; припрема,
реализација и организација радионица за обуку;
продукција мастер снимака; производња образовних
и материјала за обуку; професионално саветовање у
вези са образовањем и обуком; професионално
усмеравање (саветовање у вези са образовањем или
обуком); пружање електронских издања, која се не
могу преузети, са глобалне рачунарске мреже;
пружање електронских издања, која се не могу
преузети, са интернета; пружање електронских
публикација које се не могу преузети; пружање
електронских публикација које се не могу преузети
са глобалне рачунарске мреже или путем интернета;
пружање информација у вези са обуком; пружање
континуираних курсева; пружање курсева обуке;
пружање образовних курсева, предавања, семинара и
програма за обуку младих; пружање обуке и
образовања; пружање он-лајн туторијала; пружање
онлајн услуга подучавања; пружање услуга он-лајн
обуке;
пружање
услуге
оспособљавања
и
усавршавања; пружање услуге оспособљавања путем
глобалне рачунарске мреже; саветовање у вези са
пословном обуком; саветодавне услуге које се
односе на обуку; тренирање (образовање и обука);
уређивање, вођење и организовање конференција,
конгреса, колоквијума, радионица (обука), семинара
и симпозијума; уређивање периодичних издања;
уређивање публикација; уређивање штампаних
материјала и текстова; услуге давања упутстава и
обуке; услуге консултација и информисања које се
односе на договарање, реализацију и организацију
конгреса; услуге консултација и информисања које
се односе на договарање, реализацију и организацију
ЗИС / RS / IPO

Ж
конференција; услуге консултација и информисања
које се односе на договарање, реализацију и
организацију
радионица
за
обуку;
услуге
консултација и информисања које се односе на
договарање,
реализацију
и
организацију
симпозијума; услуге образовања и обуке које се
односе на уметност и занат; услуге образовања,
обуке и забаве; услуге обуке у виду тренирања;
услуге подучавања козметичким вештинама; услуге
подучавања које пружају школе лепоте; услуге
професионалне оријентације; услуге професионалне
преквалификације; услуге учења на даљину које се
пружају на интернету.
Кл. 44: услуге медицинских третмана; дубинска
масажа ткива; естетска и пластична хирургија;
здравствена и козметичка нега; изнајмљивање
медицинске опреме; изнајмљивање медицинских
апарата; изнајмљивање опреме за негу коже;
клиничке услуге естетске и пластичне хирургије;
козметичка електролиза; козметичке услуге за негу
тела; козметичке услуге које пружају бање;
козметичке услуге потамњивања коже за људе;
козметички третмани за тело, лице и косу;
козметичко
саветовање;
консултантске
и
информативне услуге у вези са медицинским
производима; консултантске услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у вези са негом
коже; консултантске услуге у подручју козметике;
консултантске услуге у сектору лепоте; медицинска,
хигијенска и нега лепоте; пружање информација о
изнајмљивању медицинских машина и апарата;
пружање информација о медицинским услугама;
пружање информација о услугама салона лепоте;
пружање
медицинских
савета
у
области
дерматологије; терапеутске услуге; третмани
убризгавања филера у козметичке сврхе; услуге
козметичара; услуге козметичке анализе за
одређивање најадекватније козметике у складу са
обликом и теном лица; услуге затезања коже; услуге
подмлађивања коже; услуге неге коже у салонима;
услуге неге лепоте; хигијенска и козметичка нега.
(111) 78191
(210) Ж- 2019-1450

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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Ж
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78192
(210) Ж- 2019-1451

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

OBSERVE
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78193
(210) Ж- 2019-1452

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 23.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ICE FREEZER
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78194
(210) Ж- 2019-1390

(181) 10.09.2029.
(220) 10.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Слађана Милојевић, Омладинских бригада
14/35, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.09.14; 09.01.01; 09.01.06; 09.05.02; 27.05.25;
29.01.01; 29.01.08
(591) црна и црвена
(511) Кл. 24:
надстољњак, платна, тканине,
текстилни материјали, штоф, платна за таписерије и
везење, тканине од конопље, надстолњаци који нису
од папира, памучне тканине, прекривачи за кревете,
прекривачи за столове, поставе, чаршави, тканине за
женско рубље, поставе текстилне, исцртана
платна за вез, нацртана платна за вез, вунено влакно,
90

вунена тканина, ланене тканине, постељина, тканине
за домаћинство, тканине за столове, текстилне,
тканине за домаћинство, пешкири од текстила,
салвете од текстила, стоне, јастучнице, завесе за
врата, завесе од текстила, пешкири за лице од
текстила, свилене тканине, памучне тканине, платно,
подметачи од текстила, стони подметачи за јело од
текстила, неткана текстилна влакна, убруси за
уклањање
шминке,
етикете
од
текстила,
таписерија(зидна) од текстила, стони подметачи од
текстила, ћебад за кревете, прекривачи за јастуке,
тканине за текстилну употребу, текстилни
прекривачи за намештај; украсни креветски
чаршафи; подлоге од тканине за пресвлачење беба.
Кл. 25:
обућа, капе, беретке, чарапе и плетена
трикотажа, крагне, шалови, мараме, женске поткошуље,
доњи веш, боди женско рубље, каишеви, собни огртач,
џемпери, пуловери, кратке чарапе, подвезице, блузе,
кошуље, кошуље кратких рукава, одећа, шешири,
оковратници који се скидају, комплети, корсети, одела,
готова конфекцијска одећа, штитници за уши, кравате,
панталоне, кратке панталоне, бермуде, спољна одећа,
рукавице, конфекцијска постава, мараме, шалови,
ешарпе за ношење, плетена одећа, капути, сукње, грејачи
ногу, прслуци, габардени, бретеле и нараменице за
панталоне, појасеви и стезници, крзнени шалови,
манжетне кошуља, манжетне, кецеље, муфови, рукавице
без прстију, пелерине, пиџаме, хаљине, гаће, огртачи,
капути, мантили, тоге, велови, јакне, ципеле, траке за
главу подсукње, слипови, неглижеи, боди, одећа од
коже, зарови, велови, мајице, џепне марамице, пончоодећа, хаљине без рукава, везена одећа, покривала за
главу, рукавице са једним прстом; покривала за главу.
Кл. 26: игле за везење, игле за плетење, копче за
одећу, чипке за порубе, поруби за одећу, дугмад,
еластичне траке за држање рукава, врпце и траке за
рукаве, траке за руке, брошеви, украсна роба (вез),
копче за каишеве, баршунасте ресе, карнери на
сукњама, набори на одећи, закрпе за поравку
текстилне одеће које се лепе путем топлоте, украсне
кићанке, кутије за игле, сребрни вез, златни вез,
рајсфершлуси за торбе, еластичне траке-ластиши,
узице и гајтани за обрубљивање, шнале за каиш,
апликације за украшавање текстилних производа
које се лепе путем топлоте, траке за причвршћивањечичак траке, калеми за конац за везење, комплети за
шивење, привесци, справе за увлачање конца у иглу,
траке за косу, траке за шешире, вештачке
новогодишње гирланде, траке и машне, не од папира,
за увијање поклона; позамантеријске машне.
(111) 78195
(210) Ж- 2019-1404

(181) 12.09.2029.
(220) 12.09.2019.
(151) 24.12.2019.
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(732) MARIJA PAVLOVIĆ PR ARCANUM,
Карађорђева 128, 19350, Књажевац, RS
(540)

(531) 27.05.01
(591) црвена
(511) Кл. 5:
албумински додаци храни за
медицинску употребу; албумински препарати за
медицинску употребу; алгинати као дијететски
додаци; алкалоиди за медицинску употребу;
алуминијум ацетат за фармацеутску употребу; амино
киселине
за
медицинску
употребу;
антиинфламаторни и антипиретички препарати;
антиинфламаторни
препарати;
антикоагуланти;
антикриптогамни препарати; антиоксиданси као
додаци исхрани; биљни додаци искрани; биљни
додаци исхрани у течном облику; биљни екстракти
за медицинске намене; биљни екстракти за
медицинске
потребе;
биљни
екстракти
за
фармацеутске намене; биљни лекови; биљни
препарати; биљни препарати за медицинске потребе;
биљни суплементи; биљни чајеви за медицинске
сврхе; биолошки препарати за медицинску или
ветеринарску употребу; биолошки препарати за
употребу у медицини; витамини; витамини за бебе;
витамини за децу; витамини за животиње; витамини
за кућне љубимце; витамини за одрасле; витамини за
примену код беба; витамини за примену код деце;
витамини за примену код одраслих; витамински
додаци исхрани; витамински препарати; витамински
препарати и супстанце; витаминско минерални
дијететски додаци исхрани; витаминско минерални
додаци исхрани; витаминско минерални препарати;
витаминско минерални препарати за медицинске
потребе; глукоза за медицинску употребу; глукоза
као додатак исхрани; глукоза као додатак исхрани за
животиње; говеђи колострум за ветеринарску
примену; декокти лековитог биља; дијастазе за
медицинску употребу; дијафоретици; дијететска
влакна за употребу као састојци у производњи
додатака исхрани; дијететска влакна која се користе
као састојци у производњи додатака исхрани;
дијететска пића за бебе прилагођена за медицинску
примену; дијететска пића прилагођена ветеринарској
примени; дијететска пића прилагођена ветеринарској
употреби; дијететска храна за животиње за
медицинске потребе; дијететска храна и пића
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прилагођена за ветеринарску примену; дијететска
храна и пића прилагођена за медицинску и
ветеринарску примену; дијететска храна и пића
прилагођена за медицинску примену; дијететска
храна и супстанце прилагођене за медицинску или
ветеринарску употребу; дијететска храна и супстанце
прилагођене за медицинску или ветеринарску
употребу, храна за бебе; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететска
храна
прилагођена
ветеринарској
примени;
дијететска
храна
прилагођена
ветеринарској
употреби; дијететска храна прилагођена за
медицинске намене; дијететске замене за шећер за
медицинску употребу; дијететске мешавине за
напитке као замена за оброк за медицинску примену;
дијететске мешавине за напитке као замена за оброк
за медицинску употребу; дијететске супстанце које
садрже витамине, минерале, амино-киселине и
елементе у траговима; дијететске супстанце које
садрже витамине, минерале и елементе у траговима,
појединачно или у комбинацији; дијететске
супстанце прилагођене ветеринарској примени;
дијететске супстанце прилагођене ветеринарској
употреби; дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње; дијететски додаци
[додаци исхрани] за људе и животиње; дијететски
додаци за животиње; дијететски додаци за одојчад;
дијететски додаци исхрани; дијететски додаци
исхрани за људе и животиње; дијететски додаци од
пшеничне траве; дијететски и хранљиви додаци;
дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени
производи прилагођени за медицинске потребе;
дијететски напици прилагођени за медицинску
употребу; дијететски препарати прилагођени за
медицинске потребе; дијететски препарати у исхрани
прилагођени за медицинске потребе; дијететски
шећери за медицинске потребе; диуретички
препарати; додаци за минералну храну; додаци
исхрани; додаци исхрани за ветеринарске потребе;
додаци исхрани за контролу холестерола; додаци
исхрани за људску и животињску употребу; додаци
исхрани за људску употребу; додаци исхрани који
садрже амино-киселине; додаци исхрани који садрже
амино-киселине, минерале и елементе у траговима;
додаци исхрани који садрже витамине; додаци
исхрани који садрже екстракте гљива; додаци
исхрани који садрже елементе у траговима; додаци
исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који
садрже цинк; додаци исхрани који се првенствено
састоје од гвожђа; додаци исхрани који се
првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани
који се првенствено састоје од магнезијума; додаци
исхрани на бази спирулине; додаци исхрани
намењени као додатак редовној исхрани или у
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корист здравља; додаци исхрани са козметичким
дејством; додаци исхрани са хранљивим материјама
за животиње; додаци исхрани са хранљивим
материјама за људе; додаци исхрани са хранљивим
материјама за људе и животиње; додаци исхрани са
хранљивим материјама за људска бића; додаци
исхрани са хранљивим материјама за људска бића и
животиње; додаци исхрани са хранљивим материјама
који се првенствено састоје од гвожђа; додаци
исхрани са хранљивим материјама који се
првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од магнезијума; додаци исхрани са хранљивим
материјама који се првенствено састоје од цинка;
додаци у виду пастила које садрже цинк; додаци
храни за животиње за ветеринарске потребе; додаци
храни за животиње за употребу у ветерини; додаци
храни за кућне љубимце у облику витамина и
минерала; екстракти биљака и лековитог биља за
медицинске потребе; екстракти лековитог биља за
медицинске потребе; електролитски напици за
медицинску примену; еликсири [фармацеутски
препарати]; емолијенси за медицинску употребу;
ензими за медицинску употребу; ензими као додатак
исхрани; ензимски препарати за медицинску
употребу; замене за оброке и додаци исхрани у виду
мешавине за пиће за медицинске потребе; замене за
оброке као мешавине пића за медицинске потребе;
замене за оброке у форми пића за медицинске
потребе; замене за оброке у форми шејка за
медицинску употребу; замене за оброк прилагођене
за медицинску и ветеринарску примену; замене за
оброк прилагођене за медицинску примену;
кардиоваскуларна средства за медицинску примену;
лекови за кардиоваскуларна обољења; лекови који се
издају без рецепта; лековито биље; лекови у терапији
за болести дигестивног тракта; лекови у терапији
цревних поремећаја; медицинске инфузије од
лековитог биља; медицински додаци исхрани за
људску потрошњу; медицински препарати за лечење
инфективних болести; медицински препарати за
лечење коже; медицински препарати за мршављење;
медицински препарати за негу коже; медицински
препарати за негу косе; медицински препарати за
негу усана; медицински препарати за раст косе;
медицински препарати и супстанце; медицински
производи за лечење уста; медицински производи за
негу уста; медицинско корење; мешавине за напитке
као додаци исхрани; мешавине са хранљивим
материјама за напитке као замена за оброк за
медицинску примену; мешавине са хранљивим
материјама за напитке као замена за оброк за
медицинску
употребу;
мешавине
хранљивих
додатака за пића у праху+Л3403; мешани
витамински препарати; минерални додаци исхрани;
минерални препарати за медицинску примену;
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минерални препарати за медицинску употребу;
минерални препарати и супстанце за медицинске
потребе; минерални хранљиви додаци исхрани;
мултивитамински препарати; напици за надокнаду
електролита за медицинску примену; напици
обогаћени витаминима за медицинске потребе;
напици прилагођени за медицинску употребу;
напици са воћним соком за дијабетичаре
прилагођени за медицинску употребу; пића као
додаци
исхрани;
препарати
за
лечење
кардиоваскуларних болести; препарати за лечење
прехладе; препарати за негу коже за медицинске
потребе; препарати за негу ноктију за медицинске
потребе; препарати за негу стопала за медицинске
потребе; препарати за побољшање плодности;
препарати који садрже витамин А; препарати који
садрже витамин Б; препарати који садрже витамин
Д; препарати који садрже витамин Ц; препарати који
садрже елементе у траговима за људску употребу;
препарати микроелемената за људску и животињску
употребу; препарати против гљивица; препарати
против дијабетеса; препарати против тумора;
прехрамбена влакна за лечење затвора столице;
прехрамбена влакна за лечење констипације;
прехрамбена влакна за помоћ при варењу; природни
додаци исхрани за лечење клаустрофобије; сирупи за
фармацеутску употребу; средства за варење за
медицинску употребу; средства за одстрањивање
цревних глиста; средства за омекшавање столице;
средства за опуштање мишића; средства за
снижавање холестерола; средства за стабилизацију
капилара за медицинску употребу; средства за
сузбијање тумора; средства против кожних
инфекција; средства против паразита за медицинске
потребе; средства против хипогликемије; течни
биљни додаци исхрани; течни витамински додаци
исхрани; фармацеутска препарати за сузбијање
тумора; фармацеутске супстанце; фармацеутски
агенси који утичу на метаболизам; фармацеутски
агенси који утичу на органе за варење; фармацеутски
агенси који утичу на периферни нервни систем;
фармацеутски агенси који утичу на чулне органе;
фармацеутски
антиалергијски
препарати
и
супстанце;
фармацеутски,
медицински
и
ветеринарски препарати; фармацеутски препарати;
фармацеутски препарати за активирање ћелијске
функције; фармацеутски препарати за здравствену
негу; фармацеутски препарати за лечење алергија;
фармацеутски препарати за лечење алергијског
ринитиса; фармацеутски препарати за лечење
алергијског ринитиса и астме; фармацеутски
препарати за лечење астме; фармацеутски препарати
за лечење аутоимуних болести; фармацеутски
препарати за лечење болести дисајних путева;
фармацеутски препарати за лечење болести и
поремећаја имуног система; фармацеутски препарати
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за лечење болести костију; фармацеутски препарати
за лечење болести мишићно-коштаног система;
фармацеутски препарати за лечење болести система
за варење; фармацеутски препарати за лечење
болести централног нервног система [ЦНС];
фармацеутски препарати за лечење вирусних
болести; фармацеутски препарати за лечење
вирусних обољења; фармацеутски препарати за
лечење
гастроинтестиналних
поремећаја;
фармацеутски
препарати
за
лечење
гихта;
фармацеутски препарати за лечење дијабетеса;
фармацеутски препарати за лечење епидермалних
проблема; фармацеутски препарати за лечење
еректилне дисфункције; фармацеутски препарати за
лечење заразних болести; фармацеутски препарати
за лечење инфективних болести; фармацеутски
препарати за лечење и превенцију болести коже и
нокта; фармацеутски препарати за лечење канцера;
фармацеутски
препарати
за
лечење
кардиоваскуларних
болести;
фармацеутски
препарати за лечење малигних тумора; фармацеутски
препарати
за
лечење
мултипле
склерозе;
фармацеутски препарати за лечење ниског нивоа
шећера у крви; фармацеутски препарати за лечење
опекотина од сунца; фармацеутски препарати за
лечење остеопорозе; фармацеутски препарати за
лечење очних болести и стања; фармацеутски
препарати за лечење перути; фармацеутски
препарати
за
лечење
повишене
количине
холестерола у крви; фармацеутски препарати за
лечење поремећаја коже; фармацеутски препарати за
лечење поремећаја метаболизма; фармацеутски
препарати за лечење поремећаја органа за варење;
фармацеутски препарати за лечење поремећаја
периферног
нервног
система;
фармацеутски
препарати за лечење поремећаја сензорних органа;
фармацеутски препарати за лечење поремећаја
срчаног ритма; фармацеутски препарати за лечење
прелома костију; фармацеутски препарати за лечење
рака;
фармацеутски
препарати
за
лечење
респираторних болести; фармацеутски препарати за
лечење симптома мучнине изазваних зрачењем;
фармацеутски препарати за лечење спортских
повреда; фармацеутски препарати за лечење срчаног
удара; фармацеутски препарати за лечење хемијске
неравнотеже организма; фармацеутски препарати за
лечење
хиперхолестеролемије;
фармацеутски
препарати за лечење хипогликемије; фармацеутски
препарати за лечење хормоналних поремећаја;
фармацеутски препарати за лечење хормоналних
поремећаја
и
за
превенцију
остеопорозе;
фармацеутски препарати за људску употребу;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати
за
периферни
нервни
систем;
фармацеутски препарати за постизање ерекције;
фармацеутски препарати за превенцију и лечење
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канцера; фармацеутски препарати за превенцију
остеопорозе; фармацеутски препарати за ране;
фармацеутски препарати за регулацију имунитета;
фармацеутски препарати за регулацију имунолошког
система; фармацеутски препарати за спречавање и
лечење рака; фармацеутски препарати за сузбијање
тумора; фармацеутски препарати за употребу у
дерматологији; фармацеутски препарати за употребу
у онкологији; фармацеутски препарати за употребу у
урологији; фармацеутски препарати и смеше за
лечење и превенцију канцера; фармацеутски
препарати и супстанце; фармацеутски препарати и
супстанце за лечење канцера; фармацеутски
препарати и супстанце за лечење оштећене коже и
ткива; фармацеутски препарати и супстанце за
превенцију канцера; фармацеутски препарати и
супстанце за употребу у онкологији; фармацеутски
препарати и супстанце за употребу у урологији;
фармацеутски
препарати
и
супстанце
са
противупалним својствима; фармацеутски препарати
против прехладе; фармацеутски препарати против
хипертензије; фармацеутски производи против
дијабетеса; фенол за фармацеутску употребу;
хомеопатски лекови; хомеопатски суплементи; храна
прилагођена дијабетичарима.
Кл. 32: аперитиви, безалкохолни; безалкохолна
ароматизована
пића;
безалкохолна
вина;
безалкохолна газирана пића са додатим укусима;
безалкохолна пића; безалкохолна пића на бази воћа
ароматизована чајем; безалкохолна пића од алое
вера; безалкохолна пића са укусом воћа;
безалкохолна пића са укусом кафе; безалкохолни
воћни екстракти; безалкохолни воћни екстракти који
се користе за припрему напитака; безалкохолни
воћни напици; безалкохолни газирани напици од
воћног сока; безалкохолни концентрисани воћни
сирупи;
безалкохолни
напици;
безалкохолни
напици;; безалкохолни напици који садрже воћне
сокове; безалкохолни напици који садрже сокове од
поврћа; безалкохолни напици на бази меда;
безалкохолни напици обогаћени витаминима;
безалкохолни напици од морске траве; безалкохолни
напици од сока од поврћа; безалкохолни напици,
осим замена за млеко; безалкохолни напици са
укусом кафе; безалкохолни напици са укусом пива;
безалкохолни напици са укусом чаја; безалкохолни
напици с укусом чаја; безалкохолни приправци за
прављење
напитака;
безалкохолни
пунч;
безалкохолни сирупи; безалкохолни сладни напици;
безалкохолни сокови од морске траве; безалкохолно
вино; воћни коктели, безалкохолни; воћни
концентрати за производњу напитака; воћни напици;
воћни напици и воћни сокови; воћни нектар
[безалкохолни];
воћни
сокови;
газирана
безалкохолна пића; газирана вода обогаћена
витаминима [напици]; газирана пића са воћним
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укусима; газирани воћни сокови; екстракти за
производњу минералне воде с укусом, нису
есенцијална уља; екстракти неферментисане шире;
коктели,
безалкохолни;
конзервирана
шира,
неферментисана; концентровани воћни сокови;
мешани воћни сокови; напици за спортисте
обогаћени протеинима; напици који садрже
мешавине сокова воћа и поврћа; напици на бази
воћа; напици на бази кокоса; напици на бази коле;
напици на бази пиринча, који нису замена за млеко;
напици на бази поврћа; напици обогаћени
нутријентима; напици од грожђа, безалкохолни;
напици од димљених [сувих] шљива; напици од
лимуновог сока; напици од морске траве; напици од
смрзнутог воћа; напици од соје, осим замена за
млеко; напици од сока алое вере; напици од сока од
ананаса; напици од сока од јабуке; напици од сока од
парадајза; напици од сока од поморанџе; напици са
укусом воћа; негазирана безалкохолна пића;
нискокалорична безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића; основе за безалкохолне коктеле;
основе за воћне сокове; прах црвеног вина за
производњу напитака; прах црвеног вина [препарати
за производњу напитака]; прашкови који се користе
за припрему безалкохолних пића; прашкови који се
користе за припрему напитака на бази воћа; рамуне
[јапански
газирани
сокови];
сарсапарила
[безалкохолни напитак]; сирупи за пића; сирупи за
припрему безалкохолних пића; сирупи за припрему
лимунаде; сирупи за припрему напитака; сирупи за
припрему напитака од сирутке; сирупи за
производњу минералне воде с укусима; сирупи за
производњу напитака с укусом воћа; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака;
сирупи и други безалкохолни препарати за прављење
напитака.; сирупи и други препарати за производњу
пића; сирупи и остали препарати за припрему
напитака; сирупи од сока лимете; сирупи од сока
црних рибизли; сируп од слада за припрему
напитака; слатко газирано пиће; смрзнути напици на
бази воћа; смутис [кашасти напици од воћа или
поврћа]; сокови од алое вере; сокови од морске
траве; сокови од поврћа [пића]; сок од ананаса; сок
од брескве; сок од бруснице; сок од грејпа; сок од
грејпфрута; сок од гуаве; сок од јабуке; сок од јабуке,
безалкохолни; сок од лимете за припремање
напитака; сок од лимуна за припремање напитака;
сок од лубенице; сок од манга; сок од маракује; сок
од нара; сок од папаје; сок од парадајза [пиће]; сок од
поморанџе; сок од цвекле; сок од црних рибизли; сок
од шаргарепе; суџеонгва [безалкохолни пунч од
цимета са сувим јапанским јабукама]; фрапеи [воћни
напици, већином од воћа]; фрапеи од воћа; фрапеи од
поврћа;
шира;
шира
[неферментисана].
Кл. 33: аwамори [дестиловани алкохол од пиринча];
цордиалс [алкохолна пића]; граппа; поммеау;
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самбуца; схирозаке [јапанско слатко мешано
алкохолно пиће на бази пиринча]; агуардиенте
[жестока алкохолна пића од шећерне трске]; аквавит;
алкопоп [ароматична алкохолна пића са ниским
садржајем алкохола]; алкохолна енергетска пића;
алкохолна есенције; алкохолна пића; алкохолна
пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће;
алкохолна пића са укусом кафе; алкохолна пића са
укусом чаја; алкохолна пића са укусом чоколаде;
алкохолне мешавине за коктеле; алкохолни воћни
коктели; алкохолни екстракти; алкохолни напици на
бази кафе; алкохолни напици на бази чаја; алкохолни
напици од воћа; алкохолни напици са сладом, осим
пива; алкохолни препарати за прављење напитака;
алкохолни препарати за прављење напитака.;
аперитиви на бази вина; аперитиви на бази
дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази
жестоких пића; аперитивна вина; биљни ликери;
битери [горка алкохолна пића]; бокбуњају [црно
купиново вино]; вина заштићена именом порекла
"Цхампагне"; вина од грожђа; вина розе; вина са
ниским садржајем алкохола која не садржи више од
1.15% алкохола; вино; вино за кување; вино од
акантопанакса; вино од жутог пиринча; вино од јагода;
вински пунч; воћна вина; воћни екстракти, алкохолни;
воћни ликери; горка алкохолна пића - битери; горки
алкохолни аперитиви; готови алкохолни коктели;
готови коктели од вина; десертна вина; дестилована
пића; екстракти жестоких алкохолних пића; жестока
алкохолна пића на бази вина заштићена именом
порекла "Армагнац"; жестока алкохолна пића на бази
вина заштићена именом порекла "Цогнац"; коктели;
коктели са абсинтом; коктели са белим вином; коктели
са брендијем; коктели са вискијем; коктели са водком;
коктели са пенушавим вином; коктели са румом;
коктели са текилом; коктели са црним вином; коктели
са џином; коктели са шампањцем; кувано вино; напици
на бази вина; непенушава вина; нискоалкохолно вино;
пенушава вина; пенушава вина од грожђа; пенушава
воћна вина; пића од вина, воћног сока и газиране воде;
пића са ниским садржајем алкохола, осим пива, која не
садрже више од 1.15% алкохола; пића са ниским
садржајем алкохола, осим пива, која не садрже више од
1.2% алкохола; појачана вина; помешана алкохолна
пића, која нису на бази пива; порто вина; припремљени
коктели који се првенствено састоје од дестилованог
алкохола и такође укључују пиво; природна пенушава
вина; сангрија; слатка вина; стона вина; црвена вина.
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(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша, Урош
Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01
(511) Кл. 3:
немедицински сапуни; козметика;
производи и препарати за негу лепоте; шминка; трајна
шминка и козметика; козметика за очи; немедицински
балзами; лосиони за хидратацију; лосиони за креме;
креме за хидратацију; козметички препарати за кожу
који се користе у вези са и после третмана трајне
шминке; козметички сетови; козметичке боје;
препарати и лосиони за фарбање, бојење, нијансирање
и избељивање обрва; козметика за наношење и
одржавање индивидуалних продужетака обрва; лепак
за причвршћивање индивидуалних продужетака обрва;
козметички пигменти; производи за чишћење обрва;
козметички препарати за употребу на обрвама;
козметички производи за обрве; немедицински
козметички препарати; козметичке креме, гелови и
лосиони; обрве (лажне); шампони и стајлинг китови
који сви имају ефекат бојења; козметика за обрве;
регенератори за обрве; креме за очи; подлоге за
шминку; препарати за шминкање; козметичке подлоге;
трајна шминка; препарати за трајну шминку;
одстрањивачи обрва (креме); одстрањивачи обрва
(гелови); декоративне налепнице за козметичке сврхе;
препарати за уклањање боја; пудер за шминкање;
производи за шминкање; козметичке оловке; оловке за
обрве; ајлајнери; ајлајнери за обрве; талк пудер;
козметичке маске; маске за обрве; уља за обрве; пудери
и пилинг за обрве; немедицински неутрализујући серум
за обрве; немедицински гелови за масажу; силиконски
штитници за очи за козметичке сврхе; марамице
натопљене са козметичким лосионом; марамице
натопљене са препаратима за уклањање шминке;
памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке траке;
немедицински анти бактеријски козметички јастучићи;
немедицинске креме за кожу, за употребу са
тетоважама; немедицинске креме за кожу, за употребу
са трајном шминком; јастучићи за шминкање;
препарати и производи за уклањање шминке;
козметика и креме за избељивање коже; производи за
негу коже који се користе у вези са и после третмана
трајне шминке; препарати за негу коже пре и после
пигментације; есенцијална уља; лосиони за косу;
парфимерија; козметички препарати за брушење;
козметички препарати за оштрење.
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Кл. 8:
ручни апарати и инструменти, њихове
компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за
игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема, за
тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у
кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и
инструменти за стимулацију људске коже за
козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих;
апарати и инструменти, њихови делови, додаци и
опрема, за microneedling и microblading третмане;
игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за
трајну шминку; једнократни кетриџи за игле;
једнократне игле за трајну шминку; microneedling
игле; сечива (ручни алат); пиштољи за трајну
шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну
шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови
за апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме
кетриџи са иглама за једнократну употребу,
једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи;
опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила,
бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и
инструменти, нарочито, маказе, пинцете, сечива за
ручне алате, шила, ручни алати за обележавање
центара, игле за пробијање, клешта хватаљке,
појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који
се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне
бушилице које се ручно покрећу, бријачи, неелектричне ручне справе које се користе у
третманима за обрве; ручни алати за одређивање
облика
обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних продужетака обрва; не-електричне
ручне справе за негу обрва; ручне справе за употребу
у козметици; ручне справе за наношење и одржавање
индивидуалних продужетака обрва.
Кл. 41: организовање такмичења у лепоти у области
козметике, трајне шминке, microneedling и microblading
третмана, мезотерапије и тетоважа; организовање и
вођење колоквијума, конгреса, конференција, изложби,
семинара и симпозијума за културне и едукативне
сврхе, наиме у области здравља, начина живота,
козметике, трајне шминке, microneedling и microblading
третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у
вештинама примене козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије и
тетоважа; организовање и вођење радионица [(обука) за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
практични тренинзи (обука путем демонстрације) за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге
едукације које се односе на негу лепоте; услуге
едукације које се односе на козметичке третмане;
услуге курсева за инструкције у области дизајнирања,
стилизовање и техника обликовања обрва; едукација и
тренинзи за третмане трајне шминке; едукација и
тренинзи за мезотерапију; едукација и тренинзи за
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microneedling; едукација и тренинзи за microblading;
публикација књига и текстова, осим рекламних
текстова; публикација едукативног материјала за обуку
у области примене козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије и
тетоважа;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и microblading
третмана, мезотерапије и тетоважа; пружање
едукативних услуга у области примене козметике,
трајне шминке, microneedling и microblading третмана,
мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи (обука
путем демонстрације) у области неге обрва;
професионално усмеравање у области неге обрва;
информисање, саветовање и консултације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге
омогућавања коришћења он-лине часописа, наиме
блогови који садрже информације у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и microblading
третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања
коришћења он-лине видео материјала који садржи
информације у области примене козметике, трајне
шминке, microneedling и microblading третмана,
мезотерапије и тетоважа; организовање и вођење онлине
едукативних
форума;
пружање
услуга
едукативних он-лине видео снимака, који се не могу
преузимати; пружање услуга електронских публикација
снимака, који се не могу преузимати.
Кл. 44: услуге лепоте, медицинске и козметичке
услуге; наношење трајне шминке (козметичке
услуге);
тетовирање
(козметичке
услуге);
microblading (козметичке услуге); microneedling
(козметичке услуге); салони лепоте; салони за обрве;
скраћивање обрва; обликовање обрва концем; услуге
дизајнирања, стилизовања и технике обликовања
обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге
неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге,
терапије и третмани, у области трајне шминке и
пигментације људске коже; медицинске услуге,
наиме у области козметичке медицине; услуге
медицинских и козметичких терапија и третмана;
медицинске услуге, медицинске терапије и
медицински третмани, наиме у области естетске
медицине; медицинске и козметичке услуге,
медицинске и козметичке терапије и третмани у
области microneedlinga медицинске и козметичке
услуге, медицинске и козметичке терапије и
третмани у области microblandinga; услуге које се
односе на наношење трајне шминке и тетоважа;
саветовање у вези са продужецима обрва;
информисање у вези са негом лепоте; информисање
у вези са козметиком; консултације и саветовање у
вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге
боди арта; консултације, информисање и саветовање
које се односе на све горе наведене услуге.
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(111) 78197
(210) Ж- 2019-1453

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MICROBIT
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78198
(210) Ж- 2019-1454

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NITTO
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78199
(210) Ж- 2019-1455

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FUELED BY ENTHUSIASTS
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78200
(210) Ж- 2019-1457

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DUNE GRAPPLER
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 78201
(210) Ж- 2019-1458

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(111) 78205
(210) Ж- 2019-1462

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TERRA GRAPPLER

WINTER GRAPPLER

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(111) 78202
(210) Ж- 2019-1459

(111) 78206
(210) Ж- 2019-1463

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TRAIL GRAPPLER

EXO GRAPPLER

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(111) 78203
(210) Ж- 2019-1460

(111) 78207
(210) Ж- 2019-1464

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MUD GRAPPLER

RIDGE GRAPPLER

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(111) 78204
(210) Ж- 2019-1461

(111) 78208
(210) Ж- 2019-1465

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
tami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GRAPPLER

RECON GRAPPLER

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

ЗИС / RS / IPO

97

Гласник интелектуалне својине 2020/1
Intellectual Property Gazette 2020/1

Ж
(111) 78209
(210) Ж- 2019-1466

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, I
tami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 78213
(210) Ж- 2019-1472

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

INVO

TUFF DUTY

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(111) 78210
(210) Ж- 2019-1468

(111) 78214
(210) Ж- 2019-1474

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

CROSSTEK

SNOWPROX

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(111) 78211
(210) Ж- 2019-1469

(111) 78215
(210) Ж- 2019-1475

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

THERMA SPIKE

OPEN ROADS AWAIT

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.

(511) Кл. 12: аутомобили и њихови делови и опрема;
аутомобилске гуме; унутрашње гуме за аутомобиле;
точкови за аутомобиле; лепљиве гумене закрпе за
поправку гума или унутрашњих гума; закрпе за
поправљање гума; опрема за поправку унутрашњих
гума; ублаживачи удара, машински елементи за
копнена возила; опруге, машински елементи за
копнена возила; носачи мотора за копнена возила.

(111) 78212
(210) Ж- 2019-1471

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DURAFLAT
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
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(111) 78216
(210) Ж- 2019-1476

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
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(540)

(531) 27.05.25
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78217
(210) Ж- 2019-1477

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.25
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78218
(210) Ж- 2019-1478

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) Живко Мијатовћ & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78220
(210) Ж- 2019-1484

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) McDonald's International Property Company,
Ltd., 110 N. Carpenter Street, 19808, Chicago, Illinois
60607, US
(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића16, 1
1000, 11000 Београд
(540)

(531) 10.03.11; 10.03.13; 19.03.03; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвене, жутa.
(511) Кл. 9: мобилне апликације које се могу
преузети за играње игрица на рачунарима, таблетима
и мобилним уређајима.
Кл. 28: играчке.
Кл. 43: услуге које пружају ресторани.
(111) 78221
(210) Ж- 2019-1490

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Sport Vision d.o.o., Милентија Поповића 5в,
11070, 11070 Нови Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, 11080
Земун
(540)

(531) 01.01.03; 04.02.20; 04.03.25
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78219
(210) Ж- 2019-1481

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 28.03.00
ЗИС / RS / IPO

(531) 24.17.02; 27.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 16: штампани материјали; штампане
публикације;
брошуре;
постери;
календари;
часописи; налепнице.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: организовање приредби у комерцијалне
сврхе;
вођење,
уређивање
и
организовање
трговачких приредби и сајмова у комерцијалне и/или
рекламне сврхе; организовање догађаја, изложби,
99

Ж
сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и
рекламне
потребе;
спровођење
виртуалних
трговачких сајмова на интернету; интернет
маркетинг; рекламирање преко интернета; онлајн
маркетинг; услуге оглашавања на интернету;
рекламирање преко рекламних паноа; манекенске
услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање
спорских
догађаја.
Кл. 41: организовање и представљање забавних
приредби, такмичења, игара, концерата и забавних
догађаја; забава и образовање у вези са музиком;
организовање извођења музике, представа и
концерата уживо; пружање информација о забавним
садржајима путем веб сајта, наиме информација о
уметнику и турнејама уметника, перформансима,
аудио и аудиовизуелним снимцима који се не могу
преузети и који садрже музику и музику, вести, о
наступима, фотографије, биографије и друге
информације забавног карактера; он-лине часописи;
фан клубови; вебцаст-ови са музиком и музичком
забавом.
(111) 78222
(210) Ж- 2019-1604

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(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) 24.17.04; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10;
27.05.25; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, црвена, бела, светло жута, тамно жута
(511) Кл. 30: бисквити; чоколаде; пецива; крекери;
вафли; колачи; пите (тарт); десерти, наиме, пекарске
посластице, десерти на бази брашна и чоколаде,
десерти у облику муса, ледене посластице;
сладоледи; јестиви лед.
(111) 78223
(210) Ж- 2019-1605

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., Organize Sanayi
Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.25;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, црвена, бела, светло жута, тамно жута
(511) Кл. 30: бисквити; чоколаде; пецива; крекери;
вафли; колачи; пите (тарт); десерти, наиме, пекарске
посластице, десерти на бази брашна и чоколаде,
десерти у облику муса, ледене посластице;
сладоледи; јестиви лед.
(111) 78224
(210) Ж- 2019-36

(181) 10.01.2029.
(220) 10.01.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) "MABO" д.o.o. Лесковац, Воје Николајевића
бб, 16000 Лесковац, RS
(740) Татјана Лисавац, Господар Јованова 38,
Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) плавo-црна
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле; непрерађене пластичне
материје;
ђубрива;
хемијске
супстанце
за
конзервирање намирница.
Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; средства за чишћење
нарочито препарати за прање воћа и поврћа;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати, сапуни; парфимерија, етерична
уља, козметика, лосиони за косу; пасте за зубе.
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;
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храна за бебе; дијететски додаци (додаци ихрани) за
људе и животиње; дезинфекциона средства за прање
воћа и поврћа; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање животињских штеточина; фунгициди,
хербициди.
(111) 78225
(210) Ж- 2019-606

(181) 19.04.2029.
(220) 19.04.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Futurisimo d.o.o., Жабљане б.б., 16203 Вучје, RS
(540)

(531) 03.01.16; 25.07.08; 26.04.07; 26.04.10; 26.04.15;
26.04.16; 26.04.22; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна, црвена.
(511) Кл. 32: пиво; пиво од ђумбира; пивски лсад;
сладовина; екстракти хмеља за производњу пива;
безалкохолна пића.
(111) 78226
(210) Ж- 2019-761

(181) 21.05.2029.
(220) 21.05.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) G Solutions Group d.o.o., Омладинских бригада
90б, Airport City, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.05
(591) плава, љубичаста, (CMYK: C71, M38, 0,0)
(511) Кл. 35: ажурирање и одржавање информација
у регистрима; ангажовање спољних фирми за
административно
управљање
компанијама;
компјутерско управљање подацима; консултације у
вези са пословним организовањем; консултације у
пословном управљању; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; писање рекламних текстова; писање текстова
за рекламне намене; помоћ у пословном управљању;
пословна истраживања; пословно управљање и
организационо
саветовање;
преписивање
кореспонденције
(канцеларијске
услуге);
преговарање о пословним уговорима за друге;
ЗИС / RS / IPO

Ж
привремено пословно управљање; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; професионалне пословне консултације;
пружање комерцијалних и пословних контакт
информација; пружање пословних информација
путем Интернет странице; саветодавне услуге у
пословном управљању; системација информација у
компјутерским
базама
података;
управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
услуге заказивања састанака (канцеларијске услуге);
услуге
корпоративне
комуникације;
услуге
подсећања на уговорене састанке (канцеларијски
послови); услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у
пословању); услуге пословног посредовања које се
односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; фактурисање.
Кл. 38: комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; пренос
електронске поште; пренос порука и слика
посредством рачунара; стриминг (проток) података;
услуге
телекомуникационог
усмеравања
и
повезивања.
Кл. 42:
ажурирање рачунарског софтвера;
дигитализација
докумената
(скенирање);
електронско похрањивање података; конвертовање
података или докумената са физичких на
електронске носаче; консултације о сигурности
података; платформа као услуга (PaaS); софтвер у
виду сервиса (SaaS).
(111) 78227
(210) Ж- 2019-1529

(181) 01.10.2029.
(220) 01.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) JT International S.A., Rue Kazem-Radjavi 8,
1202 Geneva, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.13
(511) Кл. 34: дуван, било да је прерађен или
непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за
ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван;
цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси;
бурмут; артикли за пушаче; папир за цигарете, тубе
за цигарете и шибице.
(111) 78228
(210) Ж- 2019-1541

(181) 03.10.2029.
(220) 03.10.2019.
(151) 24.12.2019.
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(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, US
(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

PIFELTRO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 78229
(210) Ж- 2019-1542

(181) 03.10.2029.
(220) 03.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, US
(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

(540)

ZOTREPLIX
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 78233
(210) Ж- 2019-1546

(181) 03.10.2029.
(220) 03.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) BiTex Ltd., Afonskaja str. 2, lit. A, 197341, St.
Petersburg, RU
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

BACTISTATIN

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.

(511) Кл. 5: пробиотски додаци; биолошки активни
суплементи; додаци исхрани за медицинску
употребу; додаци за минералну храну; фармацеутски
и медицински препарати за медицинску употребу;
додаци исхрани који нису за медицинску употребу.

(111) 78230
(210) Ж- 2019-1543

(111) 78234
(210) Ж- 2019-891

ZUMELPRA
(181) 03.10.2029.
(220) 03.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ZIERVUS

(181) 13.06.2029.
(220) 13.06.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5,
11000 Београд
(540)

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 78231
(210) Ж- 2019-1544

(181) 03.10.2029.
(220) 03.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

DELSTRIGO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 78232
(210) Ж- 2019-1545

(181) 03.10.2029.
(220) 03.10.2019.
(151) 24.12.2019.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
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(531) 26.05.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.08
(591) црна CMYK (50,50,50,100), жута
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач, тестенина и резанци; тапиока и саго;
брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и
кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи
и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац,
прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода).
(111) 78235
(210) Ж- 2019-1116

(181) 22.07.2029.
(220) 22.07.2019.
(151) 25.12.2019.
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(732) Društvo za proizvodnju, preradu i promet "NELLI"
d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300 Лозница, RS
(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD , Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NELINO
(511) Кл. 30: кондиторски производи, нарочито
чоколада и производи од чоколаде.
(111) 78236
(210) Ж- 2019-1391

(181) 11.09.2029.
(220) 11.09.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU FARLEY INVESTORS
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Омладинских
бригада 86, 11070 Београд, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Љиљана Никодиновић, Краља
Милутина 37, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.10; 26.04.11; 26.04.22; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела
(511) Кл. 36: послови везани за непокретности; услуге
управљања непокретностима; изнајмљивање некретнина.
Кл. 37: грађевинско конструисање; изградња зграда;
конструисање.
(111) 78237
(210) Ж- 2019-1392

(181) 11.09.2029.
(220) 11.09.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU FARLEY INVESTORS
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Омладинских
бригада 86, 11070 Београд, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Љиљана Никодиновић, Краља
Милутина 37, 11000 Београд
(540)
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(531) 26.04.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
27.07.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плавa, бела
(511) Кл. 36: послови везани за непокретности;
услуге управљања непокретностима; изнајмљивање
некретнина.
Кл. 37: грађевинско конструисање; изградња зграда;
конструисање.
(111) 78238
(210) Ж- 2019-1393

(181) 11.09.2029.
(220) 11.09.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU FARLEY INVESTORS
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Омладинских
бригада 86, 11070 Београд, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Љиљана Никодиновић, Краља
Милутина 37, 11000 Београд
(540)

(531) 01.01.02; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.24; 27.07.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, бела
(511) Кл. 36: послови везани за непокретности;
услуге управљања непокретностима; изнајмљивање
некретнина.
Кл. 37: грађевинско конструисање; изградња зграда;
конструисање.
(111) 78239
(210) Ж- 2019-1483

(181) 23.09.2029.
(220) 23.09.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg,
Pennsylvania 15317, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

VIATRIS
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати за лечење
кардиоваскуларних, гастроинтестиналних, неуролошких,
респираторних,
психијатријских,
алергијских,
дерматолошких, плућних, метаболичких, мишићних стања,
еректилне дисфункције, инфективних и запаљенских стања,
канцера, дијабетеса, мултипле склерозе; орална и
трансдермална контрацептивна средства.
Кл. 10:
медицински уређаји за убризгавање
течности.
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Ж
(111) 78240
(210) Ж- 2019-1562

(181) 07.10.2029.
(220) 07.10.2019.
(151) 25.12.2019.

(300) 018131741 01.10.2019. EM.
(732) C&A AG , c/o COFRA Holding AG,
Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01
(511) Кл. 18: кожа и имитације коже и роба
направљена од поменутих материјала која није
обухваћена другим класама, наиме пртљаг, актен
ташне, ранчеви, школске торбе, торбе за куповину,
неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за
плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте
ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле
(етуи) за визит карте, футроле за кључеве,
козметичке торбице (празне); животињска кожа,
крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка опрема и седларска роба.
Кл. 24: текстилне тканине за женско рубље; текстил
и замене за текстил; текстилни производи који нису
обухваћени другим класама наиме ткане тканине,
прекривачи за кревете и столове, завесе, текстил за
купатило, транспаренти (банери) и заставе (који нису
од папира) тканине које се лепе топлотом, филц,
гасно непропустљиве тканине за аеронаутичке
балоне; тканине за домаћинство; завесе од текстила
или пластике; прекривачи за кревете и столове;
пластични материјали (замена за тканине).
Кл. 25:
одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; пословно управљање; пословна
администрација;
канцеларијски
послови;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у комерцијалне сврхе; писање и
објављивање рекламних текстова; услуге и
активности које се односе на промоцију; маркетинг
услуге; пословне информације; промоција продаје за
друге; ажурирање огласних материјала; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима;
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге; услуге малопродаје и онлајн малопродаје у
вези са кожом, имитацијом коже и робом
направљеном од поменутих материјала, пртљагом,
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актен ташнама, ранчевима, школским торбама,
торбама за куповину, неформалним торбама,
торбама, спортским торбама, торбама за плажу,
ручним торбицама, женским ташнама, мрежастим
ташнама од метала, актовкама, џепним новчаницима,
футролама (етуима) за визит карте, футролама за
кључеве,
козметичким
торбицама
(празним),
животињским кожама, крзнима, сандуцима, торбама
за ношење и путничким торбама, кишобранима,
сунцобранима и штаповима за ходање, бичевима,
сарачком опремом и седларском робом; услуге
малопродаје и онлајн малопродаје у вези са
текстилним тканинама за женско рубље, текстилом и
заменама за текстил, текстилним производима,
тканинама за домаћинство, завесама од текстила или
пластике, прекривачима за кревете и столове,
пластичним материјалима (заменама за тканине),
одећом, обућом, покривалима за главу.
(111) 78241
(210) Ж- 2019-1603

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, New York 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 25.01.01; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, бела, сива, тамно-сива и светло-браон
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте за зубе,
немедицинске течности за испирање
уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 78242
(210) Ж- 2019-1247

(181) 09.08.2029.
(220) 09.08.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) "ДВА ПУТА ДВА" ДОО НИШ, Соколска бр.
1, локал 18/1, 18000 Ниш, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Вожда
Карађорђа 100/Л, 18000 Ниш
(540)

Ж
(540)

GLOWMOTIONS
(511) Кл. 3: производи за личну негу, нарочито уља
за тело, средства за хидратацију, уље за светлуцање
коже и стикови за светлуцање коже.
(111) 78245
(210) Ж- 2019-1586

(531) 02.01.11; 08.07.03; 25.01.06; 26.01.14; 26.01.16;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела, сива, беж
(511) Кл. 30: пиринач, тестенина и резанци; брашно
и производи од житарица.
Кл. 35: оглашавање; великопродаја и малопродаја
производа од пиринча, тестенина и резанаца, брашна
и производа од житарица.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 78243
(210) Ж- 2019-1282

(181) 20.08.2029.
(220) 20.08.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) "ДИС" д.о.о. Крњево, Булевар ослобођења 1б,
11319 Велика Плана-Крњево, RS
(540)

(531) 02.07.16; 02.07.23; 02.07.25; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) црвена, црна, жута.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 78244
(210) Ж- 2019-1585

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite
2030, New York, NY 10176, US
(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32,
11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite
2030, New York, NY 10176, US
(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32,
11000 Београд
(540)

RIO DEO
(511) Кл. 3: дезодоранси и средства против знојења
за личну употребу; марамице са дезодорансом за
личну употребу; детоксикацијске маске за пазух за
личну употребу.
(111) 78246
(210) Ж- 2019-325

(181) 04.03.2029.
(220) 04.03.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) АНДРЕЈА ДОО, Новосадска 565, Темерин, RS
(540)

(531) 26.13.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) оранж, црна.
(511) Кл. 7: стартери за моторе и машине; пумпе
(машине).
Кл. 9: акумулатори, електрични, за возила; мерач
киселине за батерије; пуњачи батерија; амперметри;
пуњач за електричне батерије; електрични
колектори; електрични претварачи; исправљачи
струје; мерни инструменти, електрични; акумулатор,
електрични;
регулатори
напона
за
возила;
фотонапонске ћелије; соларне батерије; каблови за
стартовање мотора; електрични адаптери; соларне
плоче за производњу електричне енергије.
Кл. 11: акумулатори топлоте; соларни топлотни
колектори (за грејање); соларне пећи; машине за
наводњавање у пољопривреди.
(111) 78247
(210) Ж- 2019-1456

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DURA GRAPPLER
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78248
(210) Ж- 2019-1470

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DURA-BELT
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78249
(210) Ж- 2019-1480

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 25.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

(531) 26.13.25; 27.05.22
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78250
(210) Ж- 2019-1367

(181) 05.09.2029.
(220) 05.09.2019.
(151) 26.12.2019.
(732) Александар Ћосић ПР "ТАXI" 500-900, Трг
Светог Саве 1, 31000 Ужице, RS
(540)

(531) 16.01.11; 25.07.03; 26.04.24; 27.05.04; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, црна.
(511) Кл. 39: пружање услуга такси превоза путника
у јавном градском саобраћају.
(111) 78251
(210) Ж- 2019-1870

(181) 26.11.2029.
(220) 26.11.2019.
(151) 26.12.2019.
(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б., Слободна
зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

BULAREN
(511) Кл. 5: лекови за људску употребу; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за медицинску
употребу.
(111) 78252
(210) Ж- 2019-128

(181) 29.01.2029.
(220) 29.01.2019.
(151) 26.12.2019.
(732) Gordan Miralem , Augusta Brauna 14,
71000, Sarajevo, BA
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04
(511) Кл. 9: заштитна одећа за заштиту од несретних
случајева, зрачења и ватре; обућа за заштиту од незгода,
радијације и ватре; заштитне рукавице за заштиту од
несретних случајева, зрачења и ватре; азбестне рукавице
за заштиту од несрећа на раду; утичнице (заштите за
утичнице); електричне утичнице.
Кл. 11: уређаји за расвету; сијалице, лед сијалице и
друга расветна тела.
Кл. 16: ваљци за молере; креп траке (траке за
изолацију боје код молерских и других радова).
Кл. 17: материјали за непропусно затварање, за
заптивање и за изолацију, нарочито пене (пур пене)
за заптивање; материјали за непропусно затварање,
за заптивање и за изолацију од силикона.
(111) 78253
(210) Ж- 2019-1608
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(181) 15.10.2029.
(220) 15.10.2019.
(151) 26.12.2019.
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(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard ,
90064, Los Angeles CALIFORNIA , US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд
(540)

Ж
(540)

LEAGUE OF LEGENDS: WILD
RIFT
(511) Кл. 9: софтвер за видео игре који се може
преузети; снимљени софтвер за видео игре.
Кл. 25: бандана-мараме; каишеви; капе за бејзбол; капе;
чизме; капути; костими за игре са улогама; хаљине; обућа;
рукавице; костими за Ноћ вештица; покривала за главу;
дуксерице са капуљачом; јакне; удобна одећа за ношење
код куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале;
шалови; кошуље; ципеле; шортсеви; сукње; одећа за
спавање; кратке чарапе; доњи делови тренерке; џемпери;
дуксерице; купаћи костими; мајице; хулахопке; горњи
делови одеће; тренерке.
Кл. 41: пружање он-лајн видео игара; пружање онлајн информација у вези са видео играма.
(111) 78254
(210) Ж- 2019-655

(181) 07.05.2029.
(220) 07.05.2019.
(151) 26.12.2019.
(732) Soko Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.06; 08.07.25; 19.03.05; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) светло браон, окер, црвена, бела, зелена.
(511) Кл. 30: слани штапићи.
(111) 78256
(210) Ж- 2019-1482

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 26.12.2019.
(732) PRIVREDNO DRUŠTO ZA PROIZVODNJU
USLUGE UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
"ECOMEX" DOO ČAČAK, Булевар ослободилаца
86, 32000 Чачак, RS
(740) Адвокат Соња Марушић, Рајићева 5, 32000
Чачак
(540)

(531) 27.05.25; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511)
Кл.
6:
жица
Кл. 7: опрема за заваривање.

за

заваривање.

(111) 78257
(210) Ж- 2019-1521
(531) 08.07.25; 19.03.05; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, бордо, светло браон, бела.
(511) Кл. 30: слани штапићи.

(181) 27.09.2029.
(220) 27.09.2019.
(151) 27.12.2019.
(732) Круна комерц д.о.о., Смедеревски пут 25д,
11050 Београд, RS
(540)

(111) 78255
(210) Ж- 2019-656

(181) 07.05.2029.
(220) 07.05.2019.
(151) 26.12.2019.
(732) Soko Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(531) 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
28.05.00
ЗИС / RS / IPO

107

Гласник интелектуалне својине 2020/1
Intellectual Property Gazette 2020/1

Ж
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
фотографије; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање.
Кл. 29: млеко, сир, путер, јогурт и остали млечни
производи.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје млека и
млечних производа.
(111) 78258
(210) Ж- 2019-1520

(181) 27.09.2029.
(220) 27.09.2019.
(151) 27.12.2019.
(732) Круна комерц д.о.о., Смедеревски пут 25д,
11050 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 28.05.00
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
фотографије; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање.
Кл. 29: млеко, сир, путер, јогурт и остали млечни
производи.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје млека и
млечних производа.
(111) 78259
(210) Ж- 2019-951

(181) 21.06.2029.
(220) 21.06.2019.
(151) 27.12.2019.
(732) Удружење лончара "Злакуса" - Злакуса,
Село Злакуса бб, 31205 Севојно, RS
(740) Тешић Дарко, Ратарска 17/3, 31000 Ужице
(540)

(732) NENAD NEŠIĆ PR, Ambulanta za
rehabilitaciju FIZIONOVA Beograd (Zemun),
Теодора Херцла 16, 11080 Земун, RS
(540)

FIZIONOVA
(511) Кл. 44: медицинске услуге, киропрактика, услуге
медицинске клинике, масажа, терапија физикална,
физиотерапија, услуге саветовања у здрављу.
(111) 78261
(210) Ж- 2019-1431

(181) 19.09.2029.
(220) 19.09.2019.
(151) 27.12.2019.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE DECO-CAKE DOO, KRUŠEVAC,
Јасички пут 25, 37000 Крушевац, RS
(740) Драган Милић, адвокат, Булевар Михајла
Пупина 93/5, 11000 Београд
(540)

(531) 11.03.04; 26.01.20; 26.01.21; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела, жута, зелена, смеђа
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 78262
(210) Ж- 2019-1432

(181) 19.09.2029.
(220) 19.09.2019.
(151) 27.12.2019.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE DECO-CAKE DOO, KRUŠEVAC,
Јасички пут 25, 37000 Крушевац, RS
(740) Драган Милић, адвокат, Булевар Михајла
Пупина 93/5, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 28.05.00
(511) Кл. 21:
грнчарско-лончарски производи.
Кл. 40: лончарски занат.
Кл. 41: образовне услуге у циљу очувања, промоције
и популаризације старог традиционалног лончарског
заната.
(111) 78260
(210) Ж- 2019-1574
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(531) 01.15.09; 05.07.01; 26.01.20; 26.01.21; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) црна, бела, жута, зелена, смеђа
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 78263
(210) Ж- 2019-1433

(181) 19.09.2029.
(220) 19.09.2019.
(151) 27.12.2019.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE DECO-CAKE DOO, KRUŠEVAC,
Јасички пут 25, 37000 Крушевац, RS
(740) Драган Милић, адвокат, Булевар Михајла
Пупина 93/5, 11000 Београд
(540)

(531) 05.03.14; 05.07.01; 11.03.04; 26.01.20; 26.01.21;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена, зелена, смеђа
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 78264
(210) Ж- 2019-1489

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet i usluge UNISOL Beograd,
Аутопут Београд - Нови Сад 100б, 11080 Београд Земун, RS
(540)

Ж
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, а нарочито напици на
биљној бази (соја, бадем, рижа, кокос, чоколада),
сосеви и преливи, парадајз сос, преливи за салату,
кремови.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље; живе животиње; свеже воће и
поврће; семе, природне биљке и цвеће; храна за
животиње, слад, а наиме парадајз свежи.
(111) 78265
(210) Ж- 2019-1138

(181) 23.07.2029.
(220) 23.07.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) Андријана Којић, Тадеуша Кошћушког 76,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 02.03.16; 05.07.16; 05.07.22; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.07
(591) светло зелена, тамно зелена, тамно црвена,
светло браон, бела
(511) Кл. 35: рекламирање, промовисање у јавности,
закуп огласног простора, продукција промотивног
филма, закуп билборда, дизајн промотивног
материјала, е маил промоција, маркетинг, онлине
промоција, оутдор оглаглашвање, односи са
јавношћу,
радио
оглашавање,
таргетирано
оглашавање, ТВ оглашавање.
Кл. 44: медицинске услуге, пластична хирургија,
нега, медицински савети, здравствена нега.
(111) 78266
(210) Ж- 2019-1486

(531) 27.05.25; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти, а нарочито
мајонез, кечап, кувани парадајз.
ЗИС / RS / IPO

(181) 24.09.2029.
(220) 24.09.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) Express Bistro d.o.o. Beograd-Palilula, Булевар
краља Александра 17, 11060 Београд, RS
(740) Вања Д. Ћосовић, адвокат, Андре Николића 3,
11040 Београд
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Ж
(540)

(732) BR International Holdings Inc., C/o P.O. Box
261031, Jebel Ali, Dubai, AE
(740) Адвокат Мина Јовановић, Студентски трг 4,
11000 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.07; 26.04.16; 26.04.19; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 41: услуге дискотеке, услуге ноћних
клубова (забава).
Кл. 43: кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге
кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге
снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски), изнајмљивање привременог смештаја,
пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање
просторија за састанке.
Кл. 45:
услуге које се пружају појединцима,
групама, организацијама и предузећима у вези
друштвених дешавања, организовање пријема или
састанака за групе или привредна друштва ради
остваривања контаката за потребе појединаца.
(111) 78267
(210) Ж- 2019-1446

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 03.03.01; 03.03.17; 03.03.24; 24.01.05; 24.09.02;
24.09.12; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, бела, црна, светло плава
(511) Кл. 34: дуван; шибице; цигарете; цигарилоси;
цигаре; упаљачи за пушаче; бурмут; дуванске луле;
торбице за дуван; дуван за жвакање; папир за
цигарете; филтери за цигарете; пепељаре за пушаче;
блокови папира за цигарете; муштикле; цигарете које
садрже замену дувана, које нису за медицинску
употребу; електронске цигарете.
(111) 78270
(210) Ж- 2019-1267

(181) 16.08.2029.
(220) 16.08.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) ЛУКА СЕНТА А.Д. СЕНТА, Пристанишна 1,
24400 Сента, RS
(540)

OPEN COUNTRY
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78268
(210) Ж- 2019-1447

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TRANPATH
(511) Кл. 12: aутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78269
(210) Ж- 2019-1597
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(181) 11.10.2029.
(220) 11.10.2019.
(151) 30.12.2019.

(531) 18.07.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, жута, бела.
(511) Кл. 39:
складиштење; изнајмљивање
складишта; складиштење чамаца; бродова; руковање
робом; паковање робе; умотавање робе; истовар
терета; утовар терета; отпремање терета; услуге
лучких радника; истоварање лучким краном;
транспортне услуге; превоз камионом; услуге
превоза робе тегљачем; транспортна логистика;
шпедиција; истовар терета; паркирање возила;
снабдевање водом.
(111) 78271
(210) Ж- 2019-776

(181) 24.05.2029.
(220) 24.05.2019.
(151) 30.12.2019.

ЗИС / RS / IPO
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(732) Удружење "ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА
СРБИЈЕ", Париска 9, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 02.01.23; 26.01.14; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.15
(591) зелена, бела, окер жута, црвена, тегет, црна.
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 78272
(210) Ж- 2019-1593

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
25220 Црвенка, RS
(740) Jaffa doo Crvenka, Маршала Тита 245,
25220, Црвенка
(540)

(531) 08.01.15; 08.01.22; 25.01.01; 26.01.20; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) плава, бела, браон
(511) Кл. 30: вла [млечни крем]; америчке палачинке
[палачинке]; бисквити, суви колачићи; бисквит са
путером; бискоти [бисцотти]; бомбоне; вафел
производи; вафли са пуњењем; вегетеријански колачи;
воће преливено чоколадом; воћна пита; воћне
бомбоне [слаткиши]; воћне желе бомбоне; воћне пите;
воћни колачи; воћни тарт; глазирани колачи у
корпици; горко-слатка чоколада; гумене бомбоне;
гумене бомбоне; данска пецива; дански путер кекс;
десерти са желатином са укусима [заслађивачима];
десерти са желатином са укусима и заслађивачима;
десерти у облику муса [слаткиши]; десертни пудинг;
десертни суфлеи; енглески крем [печени десерти];
енглески мафини; зачињени колачићи; инстант смесе
за палачинке; карамеле; карамеле; карамеле
(тоффеес); карамеле [бомбоне]; карамел крем; кекс;
колачи обложени чоколадом; колачи од бадема;
колачи од бисквита; колачи од житарица; колачи од
житарица [мусли плочице]; колачи од овсене каше;
колачи од пиринча; колачи од прженог теста; колачи
ЗИС / RS / IPO

Ж
од проса; колачи од сладоледа; колачи од чоколаде;
колачи са путером од кикирикија; колачи са шљивама;
колачи с маслацем; колачи с млаћеницом; колачићи без
глутена; колачићи од бадема [слатка пецива]; колачићи
од ђумбира; колачићи са чоколадним мрвицама;
колачићи среће; колачи у корпици; колач Наполеон;
колач пита; кондиторски производи; кондиторски
производи без глутена; кондиторски производи од
чоколаде; кондиторски производи са маслацем и
карамелом; крекери; кремасте торте; кроасани; лења
пита са јабукама; мафини; месечеви колачи; мешавине
за колаче; млечна чоколада; млечни карамел крем;
млечни сладолед; овсени колач; палачинке; пенасти
колачи преливени чоколадом који садрже карамел;
прашак за колаче; принцес-крофне; пуњене чоколаде;
пуњене
чоколадице;
расхлађени
кондиторски
производи; руске палачинке; ситни колачи; сладоледи;
слани бисквити; слани колачићи; слатке пите; слатки
бисквити; слаткиши; слаткиши без шећера; слаткиши
[бомбоне];
слаткиши
обогаћени
калцијумом;
слаткиши од шећера; слаткиши са лешницима; смесе
за колаче; смесе за палачинке; смрзнуте пите;
смрзнуто тесто за бисцотти (италијански бисквит);
смрзнуто тесто за кекс; смрзнуто тесто за чоколадне
колаче; суфле од чоколаде; суфле са филованом
основом; тарт крем; тарт од јаја; тарт са боровницом;
тарт са бресквама; тарт са вишњама; тарт са јабукама;
тарт са јагодама; тарт са кајсијама; тарт са крушкама;
тарт са лимуном; тарт са малинама; тврде бомбоне;
тврде карамеле преливене шећером; торте са
глазуром; тортице са кремом од јаја; хлеб, колачи и
посластице; чоколадне бомбоне; чоколадне карамеле;
чоколадне пасте; чоколадне пите; чоколадне табле;
чоколадне торте; чоколадни десерти; чоколадни
ишлери; чоколадни колачи; чоколадни колачићи;
чоколадни колачи у корпици; чоколадни мусеви;
чоколадни тарт; чоколадом обложене вафл корпице.
(111) 78273
(210) Ж- 2019-1594

(181) 11.10.2029.
(220) 11.10.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) JAFFA DOO CRCVENKA, Маршала Тита 245,
25220 Црвенка, RS
(740) Jaffa doo Crvenka, Маршала Тита 245,
25220, Црвенка
(540)

(531) 25.01.01; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава и бела
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Ж
(511) Кл. 30: вла [млечни крем]; америчке палачинке
[палачинке]; бисквити, суви колачићи; бисквит са
путером; бискоти [бисцотти]; бомбоне; вафел
производи; вафли са пуњењем; вегетеријански
колачи; воће преливено чоколадом; воћна пита;
воћне бомбоне [слаткиши]; воћне желе бомбоне;
воћне пите; воћни желе [слаткиши]; воћни колачи;
воћни тарт; глазирани колачи у корпици; горкослатка чоколада; гумене бомбоне; гумене бомбоне;
данска пецива; дански путер кекс; десерти са
желатином са укусима [заслађивачима]; десерти са
желатином са укусима и заслађивачима; десерти у
облику муса [слаткиши]; десертни пудинг; десертни
суфлеи; енглески крем [печени десерти]; енглески
мафини; зачињени колачићи; инстант смесе за
палачинке; карамеле; карамеле; карамеле (тоффеес);
карамеле [бомбоне]; карамел крем; кекс; колачи;
колачи обложени чоколадом; колачи од бадема;
колачи од бисквита; колачи од ђумбира; колачи од
житарица; колачи од житарица [мусли плочице];
колачи од овсене каше; колачи од пиринча; колачи
од прженог теста; колачи од проса; колачи од
сладоледа; колачи од чоколаде; колачи са путером од
кикирикија; колачи са шљивама; колачи с маслацем;
колачи с млаћеницом; колачићи без глутена;
колачићи од бадема [слатка пецива]; колачићи од
ђумбира; колачићи са чоколадним мрвицама;
колачићи среће; колачи у корпици; колач Наполеон;
колач пита; кондиторски производи; кондиторски
производи без глутена; кондиторски производи од
чоколаде; кондиторски производи са маслацем и
карамелом; крекери; кремасте торте; кроасани; лења
пита са јабукама; мафини; месечеви колачи;
мешавине за колаче; млечна чоколада; млечни
карамел крем; млечни сладолед; овсени колачи;
палачинке; пенасти колачи преливени чоколадом
који садрже карамел; прашак за колаче; принцескрофне; пуњене чоколаде; пуњене чоколадице;
расхлађени кондиторски производи; ситни колачи;
сладоледи; слани бисквити; слани колачићи; слатке
земичке, колачићи; слатке пите; слатки бисквити;
слаткиши; слаткиши без шећера; слаткиши
[бомбоне];
слаткиши
обогаћени
калцијумом;
слаткиши од шећера; слаткиши са лешницима; смесе
за колаче; смесе за палачинке; смрзнуте пите;
смрзнуто тесто за бисцотти (италијански бисквит);
смрзнуто тесто за кекс; смрзнуто тесто за чоколадне
колаче; суфле од чоколаде; суфле са филованом
основом; тарт крем; тарт од јаја; тарт са боровницом;
тарт са бресквама; тарт са вишњама; тарт са
јабукама; тарт са јагодама; тарт са кајсијама; тарт са
крушкама; тарт са лимуном; тарт са малинама; тврде
бомбоне; тврде карамеле преливене шећером; торте
са глазуром; тортице са кремом од јаја; хлеб, колачи
и посластице; чоколадне бомбоне; чоколадне
карамеле; чоколадне пасте; чоколадне пите;
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чоколадне табле; чоколадне торте; чоколадни
десерти; чоколадни ишлери; чоколадни колачи;
чоколадни колачићи; чоколадни колачи у корпици;
чоколадни мусеви; чоколадни тарт; чоколадом
обложене вафл корпице.
(111) 78274
(210) Ж- 2019-1549

(181) 04.10.2029.
(220) 04.10.2019.
(151) 30.12.2019.
(732) Александар Чајић, Господар Јевремова 22,
11000 Београд, RS
(740) Слободан Гавриловић, адвокат, Бирчанинова 8,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.15; 27.05.25
(511) Кл. 29: пекмез; џемови; компоти; желе за исхрану;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; сокови од поврћа за кување; полен припремљен
као храна; пире од зове; конзервирано бобичасто воће;
зовин сок за употребу у кулинарству; ароме.
Кл. 30: немедицински биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; шећер, мед,
меласа; слаткиши (бомбоне); колачи; чај, ледени чај,
цветови или лишће као замена за чај; зачински додаци;
сладолед, воћни желе (слаткиши); природни заслађивачи;
зачини, воћни преливи; ароме за колаче изузев етарских
уља; прашак за колаче; златни сируп (шећерни);
прополис; мед; пудинг; сладни екстракти за храну.
Кл. 32: безалкохолни воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други безалкохолни препарати за прављење
напитака;
безалкохолни
воћни
екстракти;
безалкохолни напици са укусом чаја; воћни сокови;
сирупи за пића; воде (пића); безалкохолна пића.
(111) 78275
(210) Ж- 2019-1602

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 31.12.2019.
(732) "АГРОСТАНДАРД" ДОО НОВИ САД,
Аугуста Цесарца 18/106, 21201 Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03
ЗИС / RS / IPO
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(591) црвена - C1 M98 Y96 K0, зелена - C89 M33 Y98
K26, жута - C20 M0 Y97 K0
(511) Кл. 7:
пољопривредне машине наиме:
плугови, атомизери, сетвоспремачи, житне сејалице,
мулчери, механички расипачи, тањираче, механички
берачи, елеватори, сејалице семена, косилице; рото
фрезе, растурачи стајњака, сакупљачи сена,
подривачи, комбајни које тегли трактор, гумене
гусенице као делови гусеничара на пољопривредним
машинама; жетелице за употребу у пољопривреди;
машине за балирање за употребу у пољопривреди;
машине за орање у пољопривреди; машине за
сакупљање откоса за пољопривредне машине;
пољопривредне дизалице; пољопривредне машине;
пољопривредне машине за сетву; пољопривредне
справе, осим ручних алата који се покрећу ручно;
пољопривредно справе, осим оних којима се ручно
управља; ремење за пољопривредне машине;
сејалице за пољопривредне машине.
Кл. 11: sистеми за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; системи прскалица за
наводњавање травњака.
Кл. 12: трактори; тракторске гуме; приколице;
пољопривредни трактори; полуприколице, цистерне
(возила).
(111) 78276
(210) Ж- 2019-1939

(181) 09.12.2029.
(220) 09.12.2019.
(151) 31.12.2019.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080,
Београд, RS
(540)

RIVAROX

РИВАРОКС

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 78277
(210) Ж- 2019-1523

(181) 30.09.2029.
(220) 30.09.2019.
(151) 31.12.2019.
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts
corporation), 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

GLYHANSO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за превенцију и
лечење кардиоваскуларних болести и болести
централног
нервног
система;
фармацеутски
препарати за лечење канцера, тромбозе и
респираторних болести; фармацеутски препарати за
лечење болести депоновања у лизозомима;
фармацеутски препарати за превенцију и третман
инфективних болести, нарочито вирусних и
бактеријских инфекција.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 78278
(210) Ж- 2019-1410

(181) 13.09.2029.
(220) 13.09.2019.
(151) 31.12.2019.
(732) INVICTUS MEDIA DOO BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD), Јурија Гагарина 36 Б, 11070 БеоградНови Београд, RS
(740) Адвокат Никола Динић, Омладинска стаза 2б,
36210 Врњачка Бања
(540)

(531) 03.06.03; 24.15.03; 24.15.11; 26.04.03; 26.04.16;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава, наранџаста, жута
(511) Кл. 9: цртани филмови, подлоге за "мишеве",
лењири (мерни инструменти), угаони лењири за мерење.
Кл. 16: папир, постери, бележнице нотеси, албуми, слике,
штампани материјал (висока штампа), фасцикле за списе
(канцеларијски прибор), оловке, блокови за цртање,
блокови (канцеларијски материјал), свеске, бележнице,
картон, каталози, омоти за папир, фасцикле
(канцеларијски материјал), књиге, омоти (канцеларијски
материјал), корице (канцеларијски материјал), материјали
за цртање, инструменти за цртање, инструменти за
писање, коверте, штампане ствари, штампане
публикације, налив пера и хемијске оловке (канцеларијски
прибор), школска опрема (свеске и прибор за писање),
календари, летци, флајери, фотографије (штампане),
налепнице (канцеларијски прибор).
Кл. 28: лопте за игру, играчке, лутке, пуњене
играчке, фигуре играчке.
(111) 78279
(210) Ж- 2019-1537

(181) 02.10.2029.
(220) 02.10.2019.
(151) 31.12.2019.
(732) KAFETERIJA&LOVE&BRANDS DOO ,
Студентски трг 15, 6. спрат , 11000, 11000 Београд, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати ,
Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд
(540)
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(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.14; 26.05.15; 26.15.25;
27.05.01
(511) Кл. 21: боце, флаше, стаклене и пластичне.
Кл. 32: безалкохолна пића.

средстава комуникације, у сврху продаје на мало,
услуге малопродаје и велепродаје тоалет папира,
услуге посредовања у трговини, оглашавање
плаћањем по клику.

(111) 78280
(210) Ж- 2019-1337

(111) 78282
(210) Ж- 2019-1513

(181) 03.09.2029.
(220) 03.09.2019.
(151) 31.12.2019.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva "Pionir" d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, 11000 Београд, RS
(540)

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) Вук Живковић, Кларе Цеткин 5а,
11000 Београд, RS
(540)

Loža
(511) Кл. 30: кафа; чај; какао.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 78283
(210) Ж- 2019-1514

(531) 02.09.01; 05.07.08; 08.01.19; 08.03.01; 27.03.02;
27.05.25; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, тамно плава, бела, светло плава, сива,
розе.
(511) Кл. 30: тврде бомбоне са укусом јагоде.
(181) 26.07.2029.
(220) 26.07.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
L.P.B. PROMET DOO, ČAČAK, Ибарска пут 25,
Доња Трепча, Чачак, RS
(740) Адвокат Небојша Тасић, Господар Јевремова
32а/7, 11000 Београд
(540)

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) Вук Живковић, Кларе Цеткин 5а,
11000 Београд, RS
(540)

(111) 78281
(210) Ж- 2019-1182

(531) 25.01.05; 27.05.10; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.07
(591) браон (C:50%, M:81%, Y:72%, K:75%), прљаво
розе (C:6%, M:13%, Y:10%, K:0%).
(511) Кл. 30: кафа; чај; какао.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 78284
(210) Ж- 2019-643

(531) 24.17.09; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) нијансе розе, плава и бела
(511) Кл. 16: тоалет папир.
Кл. 35: рекламирање преко плаката, услуге агенција
за увоз и извоз, оглашавање, рекламирање,
рекламирање преко телевизије, организовање
изложби за привредне или рекламне потребе,
рекламирање на рачунарској мрежи, услуге набавке
за трећа лица, презентација производа путем
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(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) HYH & HYC DOO NOVI BEOGRAD, Јурија
Гагарина 87 лок 211, Нови Београд, RS
(540)

H.B.B.
(511) Кл. 16: канцеларисјки прибор; школски прибор.
(111) 78285
(210) Ж- 2019-1378

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) Papoutsanis SA, 71st klm Ethnikis Odou Athinon
Lamias, Vathi Avlidos, Chalkida, 34100, GR
ЗИС / RS / IPO
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(740) Даница Глигоријевић, Прица и партнери о.д.
адвокати, Ресавска 31/4, 11000 Београд
(540)

Ж
за сунчање (не за медицинске сврхе); гелови за негу
стопала, немедицински; препарати за уклањање
шминке; препарати пре бријања и после бријања.
(111) 78287
(210) Ж- 2019-1902

(531) 19.11.07; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 3: шампони и балзами за косу; маске за
косу; пене за купање; уља за козметичке сврхе; уља
за косу и тело; сапуни за личну употребу; сапуни за
лице; сапуни за тело; пилинг сапуни; глицерински
сапуни; течни сапуни; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицински; козметичке
креме и козметичке емулзије за лице и тело; лосиони
за лице и тело; мирисни спреј за личну употребу;
мириси; препарати за заштиту од сунца и препарати
за сунчање (не за медицинске сврхе); гелови за негу
стопала, немедицински; препарати за уклањање
шминке; препарати пре бријања и после бријања.
(111) 78286
(210) Ж- 2019-1379

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) Papoutsanis SA, 71st klm Ethnikis Odou Athinon
Lamias, Vathi Avlidos, Chalkida, 34100, GR
(740) Даница Глигоријевић, Прица и партнери о.д.
адвокати, Ресавска 31/4, 11000 Београд
(540)

(181) 02.12.2029.
(220) 02.12.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12,
11000 Београд
(540)

Vesifix
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 78288
(210) Ж- 2019-1903

(181) 02.12.2029.
(220) 02.12.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Николић, адвокат и регистровани заступник
за патенте и жигове, Чингријина 12, 11000 Београд
(540)

Alzancer
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 78289
(210) Ж- 2019-1905

(181) 02.12.2029.
(220) 02.12.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12,
11000 Београд
(540)

Esom
(531) 19.11.07; 26.04.06; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 3: шампони и балзами за косу; маске за
косу; пене за купање; уља за козметичке сврхе; уља
за косу и тело; сапуни за личну употребу; сапуни за
лице; сапуни за тело; пилинг сапуни; глицерински
сапуни; течни сапуни; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицински; козметичке
креме и козметичке емулзије за лице и тело; лосиони
за лице и тело; мирисни спреј за личну употребу;
мириси; препарати за заштиту од сунца и препарати

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 78290
(210) Ж- 2019-1907

(181) 02.12.2029.
(220) 02.12.2019.
(151) 09.01.2020.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Николић, адвокат и регистровани заступник за
патенте и жигове, Чингријина 12, 11000 Београд
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Ж
(540)

Cineset
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу.
(111) 78291
(210) Ж- 2019-1582

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 13.01.2020.
(732) Mondi Paper Sales GmbH, Marxergasse 4a,
1030 Wien, AT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) светло зелена, тамно зелена, бела, црна
(511) Кл. 16: папир, осим папира за хигијенску и
козметичку употребу и папира за употребу у
домаћинству; папир за канцеларијску комуникацију;
папир за ласерске и млазне (инк-јет) штампаче у боји
и фотокопир уређаје у боји.
(111) 78292
(210) Ж- 2019-1500

(181) 04.04.2027.
(220) 04.04.2017.
(151) 13.01.2020.

(300) IR 1385577 04.04.2017. DE.
(732) adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15,
32339 Espelkamp, DE
(740) Адвокат Милош Д. Митић, Владимира
Поповића 6, 11070 Нови Београд
(540)

Top Four
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер; механизми који се
покрећу кованицама; софтвер за рачунаре и видео игре;
софтвер за игре нарочито за употребу на било којој
рачунарској платформи, укључујући уређаје за
електронску забаву и конзоле за игре; програми за
рачунарске игре; видео игре (софтвер); рачунарске игре
које се пружају путем глобалне рачунарске мреже или
обезбеђују путем мултимедијског електронског преноса
или преноса телекомуникационим или електронским
путем или путем интернета; рачунарске игре, софтвер за
слободне активности и рекреацију, видео игре и
рачунарски софтвер, сви пружени у виду медијума за
чување података; програми за покретање електричних и
електронских уређаја за игре, разоноду и/или забаву;
рачунарски софтвер за рачунарске игре на интернету;
мрежне игре (софтвер), нарочито за мрежне игре
клађења, мрежне наградне игре, мрежне коцкарске игре,
мрежне игре вештине и мрежне казино игре; рачунарски
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софтвер у виду апликације за мобилне уређаје и
рачунаре; уређаји за рачунање у аутоматима који се
покрећу кованицама и делови за напред наведене
производе; електрични, електронски, оптички или
аутоматски уређаји, за идентификовање носача
података, личних карата (идентификација) и кредитних
картица, новчаница и кованица; софтвер, нарочито за
казино игре и/или аркадне игре, за аутомате за игре на
срећу и/или слот машине, сваки са или без исплате
добитка; софтвер за игре на срећу који генерише или
приказује исходе клађења аутомата за игре на срећу;
оперативни софтвер за рачунарске игре; рачунарски
софтвер за управљање играма (колекција игара);
рачунарски програми за видео игре.
Кл. 28: игре; играчке; апарати за игре (укључујући и оне
који се покрећу кованицама), ауто мати за аркадне игре
(машине) који се покрећу кованицама; аркадне игре
(садржане у класи 28); апарати за видео игре који се
покрећу кованицама; апарати за видео игре адаптирани
за коришћење само са екстерним екраном или
монитором; опрема за казино, наиме столови за рулет,
точкови за рулет; аутомати за игре на срећу који се
покрећу кованицама и машине за игре на срећу,
нарочито за играонице са или без исплате добитка;
електронски или електротехнички апарати за игре на
срећу, аутомати за игре на срећу, машине за игре на
срећу, слот машине које се покрећу убацивањем
кованица, жетона, новчаница, карата или путем
електронских, магнетних или биометријских медијума за
чување података, нарочито за комерцијалну употребу у
казинима и играоницама са или без исплате добитка;
аутомати и машине за игре на срећу, нарочито за
комерцијалну употребу у казинима и играоницама, са
или без исплате добитка, машине за игре на срећу које се
покрећу кованицама и/или апарати (машине) за игре на
срећу на бази електронског новца, са или без добитака,
кућишта прилагођена за апарате за игре на срећу, уређаје
за игре на срећу и аутомате за игре на срећу, која раде на
основу убацивања кованица, жетона, карата или путем
електронских, магнетних или биометријских медијума за
чување података, нарочито за комерцијалну употребу у
казинима и играоницама, са или без исплате добитка;
електронске игре; апарати за забаву за електронске игре
и делови истих; апарати за игре на срећу са видео
излазом, опрема за извлачење добитака за наградне игре
и лутрије, наградна извлачења и томболе; кућишта од
метала, пластике и/или дрвета за аутомате који се
покрећу кованицама; апарати за игре (укључујући видео
игре), осим оних адаптираних за коришћење само са
екстерни м екраном или монитором; електро-пнеуматске
или електричне слот машине са ручкама за повлачење
(машине за игре); столови за игре, нарочито за стони
фудбал, билијар, игре са клизним елементима; алке-игре
бацања колутова о клин и пикадо; машине за игре на
срећу,
наиме
електрични,
електронски
или
електромеханички апарати за бинго игре, лутрије или
ЗИС / RS / IPO
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видео игре лутрије и за кладионице, умрежене или
неумрежене на рачунарску мрежу; ЛЦД конзоле за
игре; аутомати за игре на срећу; сви напред наведени
аутомати за игре на срећу који раде у мрежама;
апарати и уређаји за прихватање и чување новца, као
опрема за горе наведене аутомате, садржани у класи
28; аутомати за лутрије.
(111) 78293
(210) Ж- 2019-1402

(181) 12.09.2029.
(220) 12.09.2019.
(151) 14.01.2020.
(732) BOKIBELLANO INTERNATIONAL DOO,
Градимира Михајловића бб, 17510 Владичин Хан, RS
(540)

Ж
(531) 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.08
(591) црна и златна
(511) Кл. 18: кожна галантерија, галантерија од
вештачке коже, ташне, торбе, кофери.
Кл. 25: одећа , обућа, покривала за главу.
Кл. 26: брошеви, копче, украсне значке, дугмад,
патентни затварачи за одећу израђених од
племенитих и неплеменитих метала.
Кл. 35: услуге малопродаје на интернету одеће,
обуће, као и њихових делова, покривала за главу,
кожне галантерије, галантерије од вештачке коже,
ташни, торби, кофера, брошева, копчи, украсних
значки, дугмади, патентних затварача за одећу
израђених од племенитих и неплеменитих метала.
(111) 78295
(210) Ж- 2019-975

(531) 26.04.03; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна и златна
(511) Кл. 18: кожна галантерија, галантерија од
вештачке коже, ташне, торбе, кофери.
Кл. 25: одећа , обућа, покривала за главу.
Кл. 26: брошеви, копче, украсне значке, дугмад,
патентни затварачи за одећу израђених од
племенитих и неплеменитих метала.
Кл. 35: услуге малопродаје на интернету одеће,
обуће, као и њихових делова, покривала за главу,
кожне галантерије, галантерије од вештачке коже,
ташни, торби, кофера, брошева, копчи, украсних
значки, дугмади, патентних затварача за одећу
израђених од племенитих и неплеменитих метала.
(111) 78294
(210) Ж- 2019-1403

(181) 12.09.2029.
(220) 12.09.2019.
(151) 14.01.2020.
(732) BOKIBELLANO INTERNATIONAL DOO,
Градимира Михајловића бб, 17510 Владичин Хан, RS
(540)

(181) 27.06.2029.
(220) 27.06.2019.
(151) 14.01.2020.

(300) 33636 15.01.2019. AD.
(732) Philip Morris Brands Sàrl , Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат
" Карановић & Партнерс" ОАД, Ресавска 23,
11000 Београд
(540)

BOND STREET ALWAYS GOT
YOUR BACK
(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 загревање; електронски уређаји и
њихови делови, који се користе за загревање цигарета или
дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи никотин
за инхалацију; течни никотински раствори за употребу у
електронским цигаретама; артикли за пушаче, папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтери за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле,
џепне машинице за увијање цигарета, упаљачи, шибице.
(111) 78296
(210) Ж- 2019-1322

(181) 29.08.2029.
(220) 29.08.2019.
(151) 14.01.2020.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат " Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

HEETS YELLOW SELECTION
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(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји, и њихови делови, који се
користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.

(111) 78298
(210) Ж- 2019-803

(111) 78297
(210) Ж- 2019-1333

(111) 78299
(210) Ж- 2019-1438

(181) 03.09.2029.
(220) 03.09.2019.
(151) 15.01.2020.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE VEROPOULOS DOO, BEOGRAD,
Милутина Миланковића 86а, 11070 Нови Београд, RS
(740) Адвокат Ивана Булатовић, Краљице Наталије
46/2, 11000 Београд
(540)

TEXAS COLA
(511) Кл. 32: безалкохолни напици.

118

(181) 29.05.2029.
(220) 29.05.2019.
(151) 15.01.2020.
(732) Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson Road, M
Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG
(740) Драгољуб М. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 25.07.22; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и
негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје,
оглашавања, рекламирања, рекламирања преко
плаката и путем радија телевизије и осталих медија,
маркетинг, све наведено у вези са лековитим
минералним водама, водом, минералном водом,
газираном и негазираном стоном водом за пиће,
безалкохолним пићима.
Кл. 45: планирање и организовање венчања.
(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 15.01.2020.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500 Обреновац,
RS
(540)

UTIDRY
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, дијететски
додаци (додаци исхрани), дијететска храна и
супстанце прилагођење за употребу у медицини.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду од 16.06.2019. до 15.07.2019. године:
Жиг рег. бр. 18310 чији је носилац EXXON
MOBIL CORPORATION, 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas, 75039-2298, US, престао је да важи
дана 02.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 18334 чији је носилац FUCHS
PETROLUB AG, Friesenheimer Strasse 17, 68169
Mannheim, DE, престао је да важи дана 02.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 18333 чији је носилац SHELL
BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340
Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана
02.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 23787 чији је носилац HOLIDAY
ON ICE TRADEMARK B.V., MUSEUMPLEIN 9 1071
DJ AMSTERDAM, NL, престао је да важи дана
16.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 23807 чији је носилац Еlanco US
Inc. , 2500 Innovation Way, , Greenfield, IN 46140, US,
престао је да важи дана 16.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 33361 чији је носилац Glaxo
Group Limited, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England, GB, престао је да важи
дана 29.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 33326 чији је носилац VIRGIN
ENTERPRISES LIMITED, The School House, 50
Brook Green, London W6 7RR, GB, престао је да важи
дана 29.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 33306 чији је носилац AnheuserBusch, LLC, One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118,
US, престао је да важи дана 17.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 33335 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 29.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 33338 чији је носилац S&NF Limited,
28 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1AF, Škotska, UK,
престао је да важи дана 29.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 33427 чији је носилац Glaxo
Group Limited, a British company, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је
да важи дана 14.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 23772 чији је носилац
ALKALOID AD SKOPJE C.O., FARMACEUTSKO
HEMISKA KOZMETIČKA INDUSTRIJA, SKOPJE,
BULEVAR ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12, MK,
престао је да важи дана 16.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 34806 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 21.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 23855 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 26.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 35068 чији је носилац Casino Merkur
Spielothek GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
DE, престао је да важи дана 28.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 23865 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 26.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 34787 чији је носилац Hewlett
Packard Enterprise Development L.P., 11445 Compaq
Center Drive West, Houston, Texas 77070, US, престао
је да важи дана 06.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 23775 чији је носилац
ALKALOID AD SKOPJE C.O., FARMACEUTSKO
HEMISKA KOZMETIČKA INDUSTRIJA, SKOPJE,
BULEVAR ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12, MK,
престао је да важи дана 16.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 45172 чији је носилац
GlaxoSmithKline
Biologicals
S.A.,
RUE
DE
L'INSTITUT 89 B-1330 RIXENSART, BE, престао је
да важи дана 17.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 33364 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 29.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 45173 чији је носилац
GlaxoSmithKline
Biologicals
S.A.,
RUE
DE
L'INSTITUT 89 B-1330 RIXENSART, BE, престао је
да важи дана 18.06.2019. године.
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Жиг рег. бр. 45177 чији је носилац Меrus Labs
Luxco II S.à.r.l. , 26-28 Rue Edward Steichen, 2540
Luxembourg, LU, престао је да важи дана 19.06.2019.
године.
Жиг рег. бр. 45301 чији је носилац
CARRERAS CIGARETTES AG, ZAHLERWEG 4,
6300 ZUG, ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи
дана 23.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 45652 чији је носилац AMGEN
INC., (Delaware corporation), One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1789, US, престао је да
важи дана 24.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 45654 чији је носилац Wilsonart
LLC, 10501 NW H.K. Dodgen Loop, Temple, Texas,
76503-6110, US, престао је да важи дана 10.07.2019.
године.
Жиг рег. бр. 45500 чији је носилац HEARST
COMMUNICATIONS, INC.(a Delaware corporation),
959 Eighth Avenue, New York, New York 10019, US,
престао је да важи дана 13.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 43197 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 13.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 43198 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 13.07.2019. године.
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Жиг рег. бр. 60586 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 16.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 59948 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 16.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 59954 чији је носилац DIN
"Fabrika duvana" Niš a.d., u sastavu Philip Morris
International, 18000 Niš, 12. februara 74, RS, престао је
да важи дана 16.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 60052 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD Skopje, 1000 Skopje, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, MK, престао је да важи
дана 16.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 59946 чији је носилац Ventzislav
Stoyanov Ivanov, 48 Naum str. Sofia 1415, BG, престао
је да важи дана 16.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 60050 чији је носилац ЈГЛ д.о.о.
Београд – Сопот, Милосава Влајића бр. 110, RS,
престао је да важи дана 17.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 63188 чији је носилац "DELVELPRO" d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 18.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 59958 чији је носилац
CHEMOTECH d.o.o., 11000 Beograd, Bul. Despota
Stefana 68A, RS, престао је да важи дана 19.06.2019.
године.

Жиг рег. бр. 43199 чији је носилац Hemofarm
Koncern "Zorka-Pharma" akcionarsko društvo za
proizvodnju farmaceutskih proizvoda , 15000 Šabac,
Hajduk Veljkova bb, RS, престао је да важи дана
13.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60398 чији је носилац
"EKOFRUIT" Zemljoradnička zadruga Blace, Cara
Lazara br. 25, RS, престао је да важи дана 19.06.2019.
године.

Жиг рег. бр. 43200 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 13.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 61314 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, NL, престао је да важи дана 19.06.2019.
године.

Жиг рег. бр. 45655 чији је носилац OSA,
RAČUNARSKI INŽENJERING, Takovska 43/VI,
Beograd, YU, престао је да важи дана 14.07.2019.
године.

Жиг рег. бр. 59950 чији је носилац Brown Shoe
Company, Inc. (New York corporation), 8300 Maryland
Avenue, St. Louis, Missouri 63105, US, престао је да
важи дана 20.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 45193 чији је носилац PEPSICO,
INC., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, US, престао је да важи дана 14.07.2019.
године.

Жиг рег. бр. 59839 чији је носилац Brown Shoe
Company, Inc. (New York corporation), 8300 Maryland
Avenue, St. Louis, Missouri 63105, US, престао је да
важи дана 20.06.2019. године.
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Жиг рег. бр. 60831 чији је носилац SO
PRODUKT društvo sa ograničenom odgovornošću,
Stara Pazova, Karađorđeva 152, RS, престао је да важи
дана 20.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 60695 чији је носилац
TELEBRANDS CORP., a New Jersey corporation, 79
Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, US, престао
је да важи дана 30.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 61111 чији је носилац DELTA
DMD d.o.o, Beograd, Žorža Klemansoa br.37, RS,
престао је да важи дана 24.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 60576 чији је носилац Bestex
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge D.O.O.,
Beograd, Sarajevska 57A, RS, престао је да важи дана
30.06.2019. године.

Жиг рег. бр. 60136 чији је носилац NOVARTIS
AG, 4002 Basel, Švajcarska, CH, престао је да важи
дана 24.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 60128 чији је носилац Beogradska
kulturna mreža d.o.o., 11000 Beograd, Radoja Dakića
23/23, RS, престао је да важи дана 24.06.2019.
године.
Жиг рег. бр. 60318 чији је носилац
"PROJMETAL" ad Beograd, 11000 Beograd, Cvijićeva
127, RS, престао је да важи дана 24.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 62078 чији је носилац
NACIONALNA
ALIJANSA
ZA
LOKALNI
EKONOMSKI RAZVOJ, Makedonska 30/VII, Beograd,
RS, престао је да важи дана 24.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 61186 чији је носилац POMFRI
PACK d.o.o., Leskovac, Gavrila Principa 90, RS,
престао је да важи дана 25.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 60992 чији је носилац "KOPREN"
DOO NOVI SAD, 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova br.
11-7, RS, престао је да важи дана 25.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 60685 чији је носилац Dom za
stare i negu starih lica "DOLCE VITA-KEJ", 11000
Beograd, Zemun, Matije Gupca br. 25, RS, престао је
да важи дана 25.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 59935 чији је носилац Akita, Inc.,
2711 Centerville Road, 400 Suite, Wilmington,
Delaware 19808, US, престао је да важи дана
27.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 60445 чији је носилац Diageo
North America, Inc., 801 Main Avenue Norwalk,
Connecticut 06851, US, престао је да важи дана
27.06.2019. године.
Жиг рег. бр. 60139 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, promet i usluge "PODRUM
ALEKSANDROVIĆ" DOO, Vinča-Topola, RS, престао
је да важи дана 30.06.2019. године.
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Жиг рег. бр. 60580 чији је носилац Preduzeće
za puteve Niš, akcionarsko društvo, Niš, Generala
Tranijea 13A, RS, престао је да важи дана 30.06.2019.
године.
Жиг рег. бр. 59843 чији је носилац The
Reader's Digest Association, Inc., Reader's Digest Road,
Pleasantville, New York 10570, US, престао је да важи
дана 01.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59834 чији је носилац Kraft Foods
Group Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield,
Illinois, 60093, US, престао је да важи дана
01.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59103 чији је носилац PRIZMA
D.O.O., 34000 Kragujevac, Kumanovska 8, RS, престао
је да важи дана 02.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59957 чији је носилац PARK AG,
d.o.o. Preduzeće za proizvodnju, marketing, spoljnu i
unutrašnju trgovinu, 11000 Beograd, Bože Jankovića 33,
RS, престао је да важи дана 02.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59951 чији је носилац PARK AG,
d.o.o., Preduzeće za proizvodnju, marketing, spoljnu i
unutrašnju trgovinu, 11000 Beograd, Bože Jankovića 33,
RS, престао је да важи дана 02.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59945 чији је носилац PARK AG,
d.o.o., Preduzeće za proizvodnju, marketing, spoljnu i
unutrašnju trgovinu, 11000 Beograd, Bože Jankovića 33,
RS, престао је да важи дана 02.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60572 чији је носилац Ана
Стојановић, Дубљанска 92, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 03.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60830 чији је носилац Vladan
Beštić, 11000 Beograd, Bulevar AVNOJ-a 45d/7, RS,
престао је да важи дана 03.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60832 чији је носилац Naučni
institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu,
21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara br. 1, RS, престао
је да важи дана 03.07.2019. године.
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Жиг рег. бр. 60585 чији је носилац DCP
HEMIGAL d.o.o., 16000 Leskovac, Tekstilna br. 97,
RS, престао је да важи дана 04.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60309 чији је носилац
TEHNOEXPORT DOO, 22320 Indjija, Jovana Popovića
43, RS, престао је да важи дана 11.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60878 чији је носилац DCP
HEMIGAL d.o.o., 16000 Leskovac, Tekstilna br. 97,
RS, престао је да важи дана 04.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 59918 чији је носилац Zlatić
Slobodan, Tomić Borivoja Ika br. 18, 19210 Bor, RS,
престао је да важи дана 14.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60905 чији је носилац DE
AGOSTINI ELLAS MONOPROSOPI ETERIA
PERIORISMENIS EFTHINIS, Leoforos, Vouliagmenis
44-46, Athens, Greece, GR, престао је да важи дана
07.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60116 чији је носилац Pink
International Company д.о.о. , Незнаног Јунака 1, Београд,
RS, престао је да важи дана 14.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60444 чији је носилац Preduzeće
za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo
MIKCOMERC DOO , Novi Pazar, Majevička br. 14,
RS, престао је да важи дана 07.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59929 чији је носилац ALLIANT
TECHSYSTEMS INC., 7480 Flying Cloud Drive,
Minneapolis, MN 55344, US, престао је да важи дана
08.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 59908 чији је носилац MARBO
D.O.O., Braće Smiljanića 29, Batajnica, RS, престао је
да важи дана 14.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60742 чији је носилац Pekarna
Blatnik d.o.o. , Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje,
SI, престао је да важи дана 14.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 61080 чији је носилац Pekarna
Blatnik d.o.o. , Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje,
SI, престао је да важи дана 14.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 61340 чији је носилац Aviv Arlon
Holding d.o.o., Vladimira Popovića br. 6 Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 62062 чији је носилац Pekarna
Blatnik d.o.o. , Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje,
SI, престао је да важи дана 14.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 59551 чији је носилац
NUTRILANS, društvo za proizvodnju i trgovinu hrane
d.o.o., 11000 Beograd, Koste Jovanovića 45, RS,
престао је да важи дана 09.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60743 чији је носилац Pekarna
Blatnik d.o.o. , Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje,
SI, престао је да важи дана 14.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 59552 чији је носилац
NUTRILANS, društvo za proizvodnju i trgovinu hrane
d.o.o., 11000 Beograd, Koste Jovanovića 45, RS,
престао је да важи дана 09.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60734 чији је носилац Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna
akademija-Samostalni i nedržavni univerzitet u Novom
Sadu, 21000 Novi Sad, Geri Karolja 1, RS, престао је
да важи дана 10.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60711 чији је носилац Univerzitet
Privredna akademija-Samostalni i nedržavni univerzitet
u Novom Sadu, 21000 Novi Sad, Trg Marije Trandafil 2,
RS, престао је да важи дана 10.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60499 чији је носилац Fakultet za
ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna
akademija - Samostalni i nedržavni univerzitet u Novom
Sadu, 21000 Novi Sad, Sime Milutinovića Sarajlije 32, RS,
престао је да важи дана 10.07.2019. године.
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Жиг рег. бр. 60744 чији је носилац Pekarna
Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje,
SI, престао је да важи дана 14.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60890 чији је носилац
"Agroprodaja" d.o.o., Mike Alasa 34, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 15.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59905 чији је носилац Radnja za
proizvodnju, inženjering, promet i usluge ARPEL,
Jelena Čitaković Preduzetnik, Vojvode Maslaća 22,
31000 Užice, RS, престао је да важи дана 15.07.2019.
године.
Жиг рег. бр. 60877 чији је носилац "Ocean
Atlantic Properties" d.o.o., Mike Alasa 34, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 15.07.2019.
године.
Жиг рег. бр. 61031 чији је носилац Stanković
Srđan, Beograd, ul. Kamčatska br. 3, RS, престао је да
важи дана 15.07.2019. године.
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Жиг рег. бр. 69414 чији је носилац GRE Grand
River Enterprises GmbH, Rietzer BErg 28, 14797
Kloster Lehnin/OT Rietz, DE, престао је да важи дана
16.05.2019. године.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Жиг рег. бр. 75759 чији је носилац JOSPER,
S.A.U., Gutenberg, 11. Pol. Ind. Mas Roger, E-08397
Pineda de Mar (Barcelona), ES, престао је да важи
дана 26.06.2019. године.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.12.2019. до 15.01.2020. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 1938
промењена је у Aesculap AG, Am Aesculap/Platz,
78532 Tuttlingen, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 15849
промењена
је
у
ITT
MANUFACTURING
ENTERPRISES LLC, 1105 North Market Street, Suite
1300, Wilmington, DE 19801, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19183
промењена је у LADYBIRD BOOKS LIMITED, 20
Vauxhall Bridge Road London England SW1V 2SA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 25302
промењена је у PENGUIN BOOKS LIMITED, 20
Vauxhall Bridge Road , London, England SW1V 2SA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 25322
промењена је у PENGUIN BOOKS LIMITED, 20
Vauxhall Bridge Road , London, England SW1V 2SA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 30088
промењена је у ASTRAZENECA UK LIMITED, 1
Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus,
Cambridge, CB2 0AA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 33750
промењена је у Kentucky Fried Chicken International
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano TX, 75024, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 34821
промењена је у ŽITO prehrambena industrija, d.o.o.,
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana , SI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43429
промењена је у LACOSTE , 31-37 boulevard de
Montmorency , 75016 Paris, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43430
промењена је у LACOSTE , 31-37 boulevard de
Montmorency , 75016 Paris, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45930
промењена је у VERANO doo, Рузвелтова 33,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46379
промењена је у Valeant Pharma Poland sp. z.o.o., ul.
Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, PL;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 46379
промењена је у Valeant Pharma Poland sp. z.o.o., ul.
Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszow, PL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46380
промењена је у Valeant Pharma Poland sp. z.o.o., ul.
Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, PL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46380
промењена је у Bausch Health Poland sp. z.o.o., ul.
Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, PL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47599
промењена је у LACOSTE , 31-37 boulevard de
Montmorency , 75016 Paris, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50473
промењена је у ASTRAZENECA UK LIMITED, 1
Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus,
Cambridge, CB2 0AA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53815
промењена је у Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd.,
3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55000
промењена је у Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd.,
3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60605
промењена је у PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм
5A , 11080 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60769
промењена је у PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм
5A , 11080 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61401
промењена је у General Media Communications, Inc.,
8944 Mason Avenue, Chatsworth, California 91311, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61402
промењена је у General Media Communications, Inc.,
8944 Mason Avenue, Chatsworth, California 91311, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61403
промењена је у General Media Communications, Inc.,
8944 Mason Avenue, Chatsworth, California 91311, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 61430
промењена је у EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri
út. 30-38, H-1106 Budapest, HU;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62410
промењена је у Bristol-Myers Squibb Company a
Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York,
New York 10154, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63807
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za
inženjerske delatnosti I tehničko savetovanje Chardy Way
Kragujevac, Даничићева 120, стан 7, Крагујевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64335
промењена је у Јоhnson Controls Technology Company
, 2875 High Meadow Circle , Auburn Hills, MI 483262773, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64336
промењена је у Јоhnson Controls Technology Company
, 2875 High Meadow Circle , Auburn Hills, MI 483262773, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64337
промењена је у Јоhnson Controls Technology Company
, 2875 High Meadow Circle , Auburn Hills, MI 483262773, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64883
промењена је у International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67229
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Chardy Way
Kragujevac, Даничићева 120, стан 7, Крагујевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71358
промењена је у Solidity Real Estate d.o.o. Beograd,
Краља Петра 18/27, 11000 Београд, RS;

Ж
Име или адреса носиоца жига рег. број 72501
промењена је у Goodyear Tyres UK Limited, 2920
Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business
Park, Birmingham B37 7YN, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73222
промењена је у Novaplot Enterprises Ltd, 67 Lemesou
Str., Vision tower, Floor 2, 2121 Nicosia, CY;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74359
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Chardy
Way Kragujevac, Даничићева 120, стан 7, Крагујевац,
RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74605
промењена је у Goodyear Tyres UK Limited, 2920
Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business
Park, Birmingham B37 7YN, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74910
промењена је у YOLO TECHNOLOGY DOO
BEOGRAD-Novi Beograd, Бул. Михајла Пупина 115,
Београд, Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74913
промењена је у BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 8808
Pfäffikon SZ, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75304
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Chardy
Way Kragujevac, Даничићева 120, стан 7, Крагујевац,
RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76506
промењена је у Фабрика за производњу органских
производа БИО ПАНОН доо Бачка Паланка,
Новосадски пут бб, 21400 Бачка Паланка , RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71921
промењена је у Telegram Systems LLP, 85 Great
Portland Street, London, England, W1W 7LT, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76671
промењена је у Фабрика за производњу органских
производа БИО ПАНОН доо Бачка Паланка,
Новосадски пут 17А, Бачка Паланка , RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72247
промењена је у Goodyear Tyres UK Limited, 2920
Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business
Park, Birmingham, B37 7YN, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76674
промењена је у Фабрика за проиводњу органских
производа БИО ПАНОН доо Бачка Паланка,
Новосадски пут 17 A, Бачка Паланка, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72500
промењена је у Goodyear Tyres UK Limited, 2920
Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business
Park, Birmingham B37 7YN, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77587
промењена је у Фабрика за производњу органских
производа БИО ПАНОН доо Бачка Паланка,
Новосадски пут 17А, поштански фаx број 130, 21400
Бачка Паланка , RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 77588
промењена је у Фабрика за производњу органских
производа БИО ПАНОН доо Бачка Паланка,
Новосадски пут 17А, поштански фаx број 130, 21400
Бачка Паланка , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77589
промењена је у Фабрика за производњу органских
производа БИО ПАНОН доо Бачка Паланка,
Новосадски пут 17А, поштански фаx број 130, 21400
Бачка Паланка , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77734
промењена је у Фабрика за производњу органских
производа БИО ПАНОН доо Бачка Паланка,
Новосадски пут 17А, Бачка Паланка , RS;

Гласник интелектуалне својине 2020/1
Intellectual Property Gazette 2020/1
За жиг бр. 64335 извршен је пренос на CPS
Technology Holdings LLC, 250 Vesey Street, 15th
Floor, New York, New York 10281, US;
За жиг бр. 64336 извршен је пренос на CPS
Technology Holdings LLC, 250 Vesey Street, 15th
Floor, New York, New York 10281, US;
За жиг бр. 64337 извршен је пренос на CPS
Technology Holdings LLC, 250 Vesey Street, 15th
Floor, New York, New York 10281, US;
За жиг бр. 65842 извршен је пренос на P&G
Health Germany GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824
Schwalbach am Taunus, Germany, DE;

Промена пренос права

За жиг бр. 66032 извршен је пренос на "SP
LABORATORIJA" Akcionarsko društvo Bečej,
Индустријска бр. 3, Бечеј, RS;

За жиг бр. 24171 извршен је пренос на Britax
Childcare Holdings Limited, Building A, Riverside Way,
Watchmoor Park , GU15 3YL Camberley, Surrey, UK;

За жиг бр. 71921 извршен је пренос на
Telegram FZ-LLC, Business Central Towers, Tower A,
Office 2301-2303, Dubai, AE;

За жиг бр. 30088 извршен је пренос на ASPEN
GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, Cnr. La
Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU;

За жиг бр. 72226 извршен је пренос на
Бранислав Личина, Ивана Болдижара 3, Нови Сад,
RS; Наталија Вујачић, Булевар ослобођења 33, Нови
Сад, RS; Дамир Баста, Шекспирова 28/40, Нови Сад,
RS and Милан Баста, Марка Орешковића 5,
Петроварадин, Нови Сад, RS;

За жиг бр. 34038 извршен је пренос на Tetra
Laval Holdings & Finance SA, Avenue Général-Guisan
70, CH-1009 Pully, CH;
За жиг бр. 46379 извршен је пренос на
PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм 5A, , 11080
Београд, RS;
За жиг бр. 46380 извршен је пренос на
PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм 5A , 11080
Београд, RS;
За жиг бр. 50473 извршен је пренос на АSPEN
GLOBAL INCORPORATED , GBS Plaza, Cnr. La
Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU;

За жиг бр. 73222 извршен је пренос на "Creta
Farm Societe Anonyme Industrial and Commercial"
trading as "Creta Farm S.A.", 15 th Km National Road
Rethymnon-Heraklion, Latzimas of Arcadi, 74100
Rethymnon, GR;
За жиг бр. 75150 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;
За жиг бр. 75261 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;

За жиг бр. 50581 извршен је пренос на
PRIVREDNO DRUŠTVO "POLINO STAR" doo,
Beograd, Zemun, Тршћанска 21, Београд, Земун ,
Београд, RS;

За жиг бр. 75507 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;

За жиг бр. 51955 извршен је пренос на Aero
AG Holdings, LLC, 201 Meadow Road, Edison, NJ
08817, US;

За жиг бр. 75508 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;

За жиг бр. 63103 извршен је пренос на
"MIRNOVEC
PIROTEHNIKA"
доо
Самобор,
Мирновец 20, HR;

За жиг бр. 75509 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;
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За жиг бр. 75510 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;

За жиг бр. 51033 уписана је лиценца на
SKALA GREEN DOO SUBOTICA, Сегедински пут
90, 24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 75511 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;

За жиг бр. 51240 уписана је лиценца на
SKALA GREEN DOO SUBOTICA, Сегедински пут
90, 24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 75931 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;

За жиг бр. 66303 уписана је лиценца на
Privredno društvo za proizvodnju i usluge Kiddo 88
d.o.o. Beograd-Stari Grad, Топличин венац 19-21,
Београд, RS;

За жиг бр. 76100 извршен је пренос на ALCA
ZAGREB
trgovačko
društvo
s
ograničenom
odgovornošću za uvoz, izvoz i trgovinu na veliko i malo,
Koledovčina 2, Zagreb, HR;
За жиг бр. 76251 извршен је пренос на P&G
Health Germany GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824
Schwalbach am Taunus, Germany, DE;
За жиг бр. 76252 извршен је пренос на P&G
Health Germany GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824
Schwalbach am Taunus, Germany, DE;
За жиг бр. 76484 извршен је пренос на Sol de
Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 2030, New
York, NY 10176, SAD, US;

За жиг бр. 70001 уписана је лиценца на
SKALA GREEN DOO SUBOTICA, Сегедински пут
90, 24000 Суботица, RS;
За жиг бр. 70287 уписана је лиценца на "mts
banka" a.д. Београд, Булевар Франше д'Епереа бр.88 ,
11000 Београд, RS;
За жиг бр. 70966 уписана је лиценца на
SHARDASERB DOO, Василија Ивановића 12,
Београд, RS;
За жиг бр. 70987 уписана је лиценца на
SHARDASERB DOO, Василија Ивановића 12,
Београд, RS;

Упис лиценци

За жиг бр. 70988 уписана је лиценца на
SHARDASERB DOO, Василија Ивановића 12,
Београд, RS;

За жиг бр. 50045 уписана је лиценца на
SKALA GREEN DOO SUBOTICA, Сегедински пут
90, 24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 74682 уписана је лиценца на
SHARDASERB DOO, Василија Ивановића 12,
Београд, RS;
За жиг бр. 75972 уписана је лиценца на
SEVEDA DOO BEŠKA, Цигланска 29, Бешка, RS;
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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 48/2019 – 52/2019 (12.12.2019. – 09.01.2020.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1507408
(151) 18.10.2019
(540)

(540)

(111) 1507516
(151) 25.10.2019
(540)

(540)

REVVEZ
(732) CORPORACIÓN
CUBA RON, S.A.
(511) 33

(732) NATURE.COS
(511) 03

(111) 1507418
(151) 29.10.2019
(540)

(111) 1507473
(151) 10.12.2019
(540)

(111) 1507419
(151) 13.11.2019
(540)

LIFE MIRACLE
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1507431
(151) 13.11.2019
(540)

TROPIMATIC
(732) GASCOGNE
FLEXIBLE
(511) 16
(111) 1507433
(151) 08.11.2019
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(111) 1507528
(151) 19.11.2019
(540)

DOCKSIDES
(732) TOS s.r.l.
(511) 18 25

AvoriTech
(732) Hettich Marketingund Vertriebs GmbH &
Co. KG
(511) 06 20

(732) AFTERSHOKZ,
LLC
(511) 09

(732) The Coffee Club
Pty Ltd
(511) 30 43

(732) C.W.F.
CHILDREN
WORLDWIDE
FASHION
(511) 18 25

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1507537
(151) 06.12.2019
(540)

(111) 1507500
(151) 26.06.2019
(540)

(732) AKTEK DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 09 11

(111) 1507600
(151) 12.09.2019
(540)

(111) 1507530
(151) 06.12.2019
(540)

(111) 1507487
(151) 08.11.2019
(540)

CHARABIA

(732) United Media
S.a.r.l.
(511) 35 38 41

(732) TOVARYSTVO Z
OBMEZHENOIU
VIDPOVIDALNISTIU
"PU DEVELOPERS"
(511) 09 28 35 36 41
42
(111) 1507603
(151) 23.10.2019
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03

(732) GARIBALDI, S.A.
(511) 09 25

(111) 1507574
(151) 12.07.2019

(111) 1507606
(151) 29.07.2019
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(540)

(540)

APPLE NEWS+
(732) Apple Inc.
(511) 35
(111) 1507645
(151) 15.10.2019
(540)

(540)

RESSIVI
(732) SYNGENTA
CROP PROTECTION
AG
(511) 01 05

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 42

(111) 1507716
(151) 01.11.2019
(540)

(111) 1507794
(151) 23.10.2019
(540)

(732) PT. SOFTEX
INDONESIA
(511) 05
(732) ARDO
Coordination Center
N.V.
(511) 16 29 30
(111) 1507648
(151) 21.05.2019
(540)

ВAUSCH
HEALTH
COMPANIES
(732) Bausch & Lomb
Incorporated
(511) 03 05 09 10 16
35 41 42 44
(111) 1507653
(151) 24.10.2019
(540)

KERYO
(732) ARKEMA
FRANCE, Société
Anonyme
(511) 01 03

Ж

(111) 1507720
(151) 09.10.2019
(540)

PIAZZ
(732) TELEKOM
SLOVENIJE, d.d.
(511) 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 38 39 40 45
(111) 1507728
(151) 01.08.2019
(540)
(732) FERRARI S.P.A.
(511) 09 12 16 18 25
28 35

(732) GARIBALDI, S.A.
(511) 09 25

(732) Aktsionernoe
obshchestvo "Kamov"
(511) 12
(111) 1507840
(151) 22.07.2019
(540)

(111) 1507817
(151) 25.11.2019
(540)

LANEIGE
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 44
(111) 1507818
(151) 16.10.2019
(540)

VORTINE
(732) H. Lundbeck A/S
(511) 05
(111) 1507819
(151) 16.10.2019
(540)

SEAT LEON
SPORTSTOURER

(111) 1507739
(151) 31.07.2019
(540)

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

(732) Apple Inc.
(511) 09

(732) ALIFAX S.R.L.
(511) 09 10 44

(111) 1507703
(151) 21.11.2019

(111) 1507754
(151) 28.10.2019

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP
CO., LTD.
(511) 34

(111) 1507662
(151) 15.11.2019
(540)

(111) 1507831
(151) 22.11.2019
(540)

(111) 1507821
(151) 23.10.2019
(540)

(732) Bodynova GmbH
(511) 14 27 28
(111) 1507869
(151) 21.11.2019
(540)

SIDECAR
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1507916
(151) 09.09.2019
(540)

(732) EUROSCIENCE
(511) 41
(111) 1507925
(151) 05.11.2019
(540)

FIND MY

ЗИС / RS / IPO

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
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(111) 1507930
(151) 08.11.2019
(540)

(540)

(111) 1508059
(151) 03.10.2019
(540)

(111) 1508205
(151) 27.09.2019
(540)

SATIV

iLubat

(732) GW Pharma
Limited
(511) 05

(732) GR. SARANTIS
ANONYMI
VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON
ENDYMATON
OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON
EIDON
(511) 03 06 08 16 17
21 24
(111) 1507937
(151) 10.12.2019
(540)

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP
CO., LTD.
(511) 34
(111) 1507946
(151) 03.10.2019
(540)

BAQLESS
(732) BAQLESS AG
(511) 09 14 35
(111) 1507952
(151) 14.11.2019
(540)

MYCODIANE
(732) LABORATOIRES
NOREVA-LED
(511) 03 05
(111) 1507954
(151) 02.12.2019
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(732) Limited liability
company "Confectionery
Complex "Ozersky
souvenir"
(511) 29 30
(111) 1507968
(151) 30.08.2019
(540)

(111) 1508078
(151) 03.12.2019
(540)

BROW ENVY
(732) TOO FACED
COSMETICS, LLC
(511) 03
(111) 1508099
(151) 07.10.2019
(540)

DARNITSA
GROUP

(732) Koninklijke Douwe
Egberts B.V.
(511) 11
(111) 1508011
(151) 29.10.2019
(540)

LISTA
(732) Lista AG
(511) 06 08 35
(111) 1508017
(151) 29.10.2019
(540)

(732) Lista AG
(511) 06 08 35

(732) PRIVATE JOINT
STOCK COMPANY
“PHARMACEUTICAL
FIRM "DARNITSA" and
Zahorii Hlib
Volodymyrovych
(511) 05
(111) 1508168
(151) 09.12.2019
(540)

SWEET
CELEBRATION
(732) International Fruit
Genetics, LLC
(511) 31
(111) 1508193
(151) 23.10.2019
(540)

(111) 1508039
(151) 05.12.2019
(540)

AMOREPACIFIC
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 44

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP
CO., LTD.
(511) 34

(732) Futech bvba
(511) 09
(111) 1508208
(151) 31.10.2019
(540)

IPADOS
(732) APPLE INC.
(511) 09
(111) 1508240
(151) 04.12.2019
(540)

(732) CJ CGV CO.,
LTD.
(511) 35 41
(111) 1508265
(151) 02.10.2019
(540)

VENTIVENTI
(732) SOCIETA'
AGRICOLA IL
BORGHETTO DI
RAZZABONI SOCIETA' SEMPLICE
(511) 33
(111) 1508270
(151) 19.07.2019
(540)

(732) ELOPAR
ELEKTRİK VE
OTOMOTİV
PARÇALARI SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 07 09 11 12 17
(111) 1508273
(151) 05.12.2019
(540)
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(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 35 42
(111) 1508274
(151) 24.10.2019
(540)

Celia
(732) Huawei
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 42
(111) 1508281
(151) 06.12.2019
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1508364
(151) 02.12.2019
(540)

GREENSHIELD
(732) Deere & Company
(511) 36
(111) 1508409
(151) 09.10.2019
(540)

(111) 1508459
(151) 13.09.2019
(540)

Ж
(111) 1508565
(151) 21.06.2019
(540)

SOOFT
(732) SOOFT ITALIA
S.p.A.
(511) 05
(111) 1508461
(151) 08.10.2019
(540)

FEZIZER

(732) TOBB UND
LOJİSTİK YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 09 35 36 38 39
42

(111) 1508524
(151) 11.11.2019
(540)

Tools4Pros.
(732) Riedel
Communications
International GmbH
(511) 09
(111) 1508533
(151) 03.12.2019
(540)

(732) GRAFOTISAK
d.o.o. GRUDE
(511) 02 09 16 18 28
(111) 1508578
(151) 14.11.2019
(540)

AVAVAV

(732) ABB Asea Brown
Boveri Ltd
(511) 07 09 11 12 17
37 42
(111) 1508678
(151) 13.08.2019
(540)

(732) Avavav Srl
(511) 25
(111) 1508586
(151) 08.11.2019
(540)

GEANOVA

(111) 1508598
(151) 08.07.2019
(540)

(111) 1508562
(151) 21.11.2019
(540)

(111) 1508445
(151) 01.08.2019
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1508664
(151) 14.08.2019
(540)

(732) HAIHUI New
Energy Motor Co.,Ltd.
(511) 12

(732) Apple Inc.
(511) 09

(732) INVESTOR.BG
AD
(511) 35 41

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 42

(111) 1508569
(151) 18.04.2019
(540)

(732) GEALAN FensterSysteme GmbH
(511) 06 09 16 17 19

(732) WORLD ETHNO
"NOMADIADA" LTD
(511) 35 38 41

(540)

(732) GUANGZHOU
LIBY ENTERPRISE
GROUP CO., LTD.
(511) 03 05 10 11 16
21 24 25 37
(111) 1508679
(151) 04.11.2019
(540)
(732) ERSAŞ
ALÜMİNYUM
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 06 07 19
(111) 1508696
(151) 03.12.2019
(540)

(732) Open Joint Stock
Company "Molochny
kombinat Voronegsky"
(511) 29 30 32 35 39
43
(732) Birdie BH 43 LLC
(511) 33

(111) 1508651
(151) 25.10.2019
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(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1508726
(151) 26.07.2019
(540)

(732) BIBITA GROUP
(511) 32
(111) 1508750
(151) 19.06.2019
(540)

(732) Mario
Weissensteiner
(511) 09 20 42 43
(111) 1508752
(151) 03.12.2019
(540)

(540)

APPLE
AFTERBURNER
(732) CEEREF
UPRAVLJANJE D.O.O.
(511) 35 36 37
(111) 1508838
(151) 10.09.2019
(540)

(111) 1508786
(151) 20.09.2019
(540)

(732) CELLULARLINE
S.P.A.
(511) 09
(111) 1508804
(151) 17.10.2019

132

(111) 1502584
(151) 03.10.2019
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1502422
(151) 24.10.2019
(540)

AFTERBURNER

DEC ECO
INSULATION

(732) Apple Inc.
(511) 09

(732) Dutch Environment
Corporation B.V.
(511) 06 11 17 19

(111) 1502486
(151) 04.11.2019
(540)

(732) Chr. Hansen A/S
(511) 01 05 29 30 32
(111) 1502594
(151) 06.09.2019
(540)

(111) 1502335
(151) 06.11.2019
(540)

(732) Suzhou Industrial
Park Kalerm Electric
Appliances Co. Ltd.
(511) 11
(111) 1502341
(151) 22.07.2019
(540)

(732) ZIAJA Ltd Zakład
Produkcji Leków Spółka
z o.o.
(511) 03

(540)

(732) Zhejiang Brisk
Environmental
Technology Limited
(511) 11
(111) 1502346
(151) 26.09.2019
(540)

LARPLAST
(732) LARPLAST
PLASTİK AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 20 21
(111) 1502419
(151) 24.10.2019

(732) Beatriz Sierra
Cuerva Beatriz
(511) 25 28 41

(732) SIMPLE IDEAS
Private Company
(SIMPLE IDEAS IKE)
(511) 03

(111) 1502523
(151) 23.09.2019
(540)

(111) 1502600
(151) 03.10.2019
(540)

BETTER THAN
SEX FOREPLAY
(732) Too Faced
Cosmetics, LLC
(511) 03
(111) 1502531
(151) 04.06.2019
(540)

eCredits
(732) cryptix AG
(511) 09 35 36 42
(111) 1502563
(151) 16.10.2019
(540)

(732) Suzhou Dibea
Electrical Technology
Co., Ltd.
(511) 07

(732) Chr. Hansen A/S
(511) 01 05 29 30 32
(111) 1502616
(151) 19.07.2019
(540)

Chefinesse
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 07 08 09 11 20
21 24 25
(111) 1502619
(151) 19.07.2019
(540)

Gourmesto
(732) XXXLutz Marken
GmbH
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(511) 07 08 09 11 20
21 24 25
(111) 1502639
(151) 28.10.2019
(540)

(732) GUANGDONG
OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATI
ONS CORP., LTD.
(511) 07 11 14 36 45

(111) 1502716
(151) 18.09.2019
(540)

(111) 1502682
(151) 12.06.2019
(540)

(732) VINCI ENERGIES
(511) 07 09 11 35 37
42
(111) 1502695
(151) 09.10.2019
(540)

BEYOND THE
JAR

(111) 1502772
(151) 03.10.2019
(540)

(732) TOYOTA
MOTOR EUROPE, en
abrégé TME
(511) 09 12 36 37 38
39 42
(111) 1502725
(151) 25.06.2019
(540)

(732) ILIRIJA, d.o.o.
(511) 03
(111) 1502773
(151) 15.05.2019
(540)

(732) LITOKOL S.P.A.
(511) 01 17 19 20 35
(732) ORIENTAL
RECREATIONAL
PRODUCTS
(SHANGHAI) CO.,
LTD.
(511) 07 12 25 28
(111) 1502740
(151) 19.08.2019
(540)

CONTROL THE
HEIGHT
(732) Open Joint Stock
Company "Mogilevsky
zavod liftovogo
mashinostroeniya"
(OJSC
"Mogilevliftmash")
(511) 07
(111) 1502752
(151) 10.10.2019
(540)

(732) CHANEL
(511) 03 35 41 44

(732) Dutch Environment
Corporation B.V.
(511) 06 11 17 19
(111) 1502807
(151) 16.09.2019
(540)

KINTO

(111) 1502640
(151) 21.06.2019
(540)

(732) Orkin Expansion,
Inc.
(511) 37

Ж

(111) 1502792
(151) 19.07.2019
(540)

Wolfstal

(732) Closed Joint Stock
Company "Sotex
"PharmFirm"
(511) 05
(111) 1502818
(151) 23.10.2019
(540)

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 06 07 08 09 11
12 18 20 21 22 24 25
27 28 35

(732) RARE BEAUTY,
LLC
(511) 03 18 21 26 35

(111) 1502795
(151) 07.08.2019
(540)

(111) 1502819
(151) 16.09.2019
(540)

(732) Celerium Inc.
(511) 09 42

(732) Zumtobel Group
AG
(511) 09 11 35 36 37
41 42

(111) 1502800
(151) 11.09.2019
(540)

(111) 1502836
(151) 31.05.2019
(540)

RARE BEAUTY

(111) 1502707
(151) 18.07.2019
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 16 21 29 30 32
35 37 43

ЗИС / RS / IPO

(732) Konsens
International AG
(511) 03 05 44

(732) ECE BOYA
KİMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 01 02
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Ж
(111) 1502869
(151) 20.08.2019
(540)

(732) WESTFALIAAutomotive GmbH
(511) 09 12
(111) 1502877
(151) 11.10.2019
(540)

TIZIANA
TERENZI
(732) CERERIA
TERENZI EVELINO
SRL
(511) 03
(111) 1502917
(151) 23.09.2019
(540)

BORN THIS WAY
CANDLELIGHT
(732) Too Faced
Cosmetics, LLC
(511) 03
(111) 1502927
(151) 21.10.2019
(540)

Sport Gun
(732) Margita Grbić
(511) 03 10 25
(111) 1502941
(151) 12.08.2019
(540)

(732) Essity Hygiene and
Health Aktiebolag
(511) 03 05 16
(111) 1503043
(151) 18.07.2019
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(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 03 05 09 12 16
18 21 28 29 30 32 35
36 37 41 42 43
(111) 1503050
(151) 20.09.2019
(540)

(732) EVN AG
(511) 09 37 39 42
(111) 1503083
(151) 12.08.2019
(540)

SILVER PEARLS
(732) Radgonske gorice
d.o.o.
(511) 33 35 39

(111) 1503095
(151) 24.10.2019
(540)

(732) FICOSOTA OOD
(511) 03 05

(540)

WRX
(732) SUBARU
CORPORATION
(511) 12
(111) 1503219
(151) 23.07.2019
(540)

(111) 1503104
(151) 12.08.2019
(540)

SILVER STORK
(732) Radgonske gorice
d.o.o.
(511) 33 35 39
(111) 1503135
(151) 12.08.2019
(540)

GOLDEN PEARLS
(732) Radgonske gorice
d.o.o.
(511) 33 35 39
(111) 1503171
(151) 05.04.2019
(540)

(732) SADAPACK
MOROCCO FOR
DISTRIBUTION
(511) 03
(111) 1503379
(151) 17.10.2019
(540)

DANCE ROYALE
(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 41
(111) 1503235
(151) 06.11.2019
(540)

(111) 1503085
(151) 16.09.2019
(540)

SELFIE TIME
(732) BEAUTY
BRANDS CONCEPT
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
(511) 03
(111) 1503092
(151) 07.11.2019
(540)

(732) PEPCO POLAND
Sp. z o.o.
(511) 09

(732) Hebei Ruifuxiang
Machinery
Manufacturing Co., Ltd.
(511) 07
(111) 1503208
(151) 24.10.2019
(540)

(732) SHOEI CO., LTD.
(511) 09
(111) 1503212
(151) 18.09.2019

(732) Zhangzhou Tan
Co., Ltd. Fujian, China
(511) 29 31
(111) 1503238
(151) 30.09.2019
(540)

BURNING PEAR
(732) Nemiroff
Intellectual Property
Establishment
(511) 33
(111) 1503263
(151) 30.09.2019

ЗИС / RS / IPO
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(540)

WILD
CRANBERRY
(732) Nemiroff
Intellectual Property
Establishment
(511) 33
(111) 1503275
(151) 30.09.2019
(540)

BOLD ORANGE
(732) Nemiroff
Intellectual Property
Establishment
(511) 33
(111) 1503288
(151) 21.10.2019
(540)

(732) D.İ.T.E.K.S.
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 18 24 25 26
(111) 1503333
(151) 10.09.2019
(540)

(732) K-fee System
GmbH
(511) 11 29 30
(111) 1503356
(151) 25.06.2019
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 01 02 03 04 05
06 07 08 09 11 12 14
16 17 18 20 21 22 24
25 27 28
(111) 1503371
(151) 08.08.2019
(540)

(511) 01 02 03 04 05
06 07 08 09 11 12 14
16 17 18 20 21 22 24
25 27 28

(111) 1503546
(151) 28.05.2019
(540)

(111) 1503505
(151) 04.06.2019
(540)

TELEFUNKEN
(732) TELEFUNKEN
Licenses GmbH
(511) 09
(111) 1503388
(151) 12.02.2019
(540)

wte symbio
(732) WTE
Wassertechnik GmbH
(511) 09 11 35 36 37
39 40 41 42
(111) 1503390
(151) 27.09.2019
(540)

(732) International Fund
for Animal Welfare, Inc.,
Massachusetts
corporation
(511) 36 42 45
(111) 1503397
(151) 25.09.2019
(540)

(732) ÖZGÜR ŞAHİN
(511) 35
(111) 1503458
(151) 25.06.2019
(540)

TOPMOVE
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
ЗИС / RS / IPO

Ж

(732) Ing. Franz Schön
(511) 35 40 43
(732) Center
komplementarne
medicine, Antonina
Rome in partnerji, d.o.o.
(511) 10 35 41 44

(111) 1503573
(151) 23.10.2019
(540)

(111) 1503508
(151) 18.07.2019
(540)

TANGO
(732) Petrol d.d.,
Ljubljana
(511) 09 35 42

(732) Pryde Group
GmbH
(511) 25 28 35

(111) 1503531
(151) 05.08.2019
(540)

(111) 1503581
(151) 06.11.2019
(540)

POPTHIRST
(732) PopSockets LLC
(511) 21
(732) FUJIAN TIME
AND TIANHE
INDUSTRIAL CO.,
LTD.
(511) 05

(111) 1503601
(151) 08.11.2019
(540)

(111) 1503540
(151) 05.08.2019
(540)

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

(732) Metallwarenfabrik
Gemmingen GmbH
(511) 07 09
(111) 1503669
(151) 29.10.2019
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Ж
(540)

(732) Kronoplus Limited
(511) 42
(111) 1503746
(151) 04.09.2019
(540)

(540)

(540)

Amatio
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 11 20 21 24 27
(111) 1503858
(151) 01.11.2019
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1503679
(151) 22.07.2019
(540)

CarpetVista
(732) Carpetvista AB
(511) 27 35 42
(111) 1503938
(151) 03.09.2019
(540)

(732) Look-O-Look
International B.V.
(511) 30
(111) 1503777
(151) 12.08.2019
(540)

GOLDEN STORK
(732) Radgonske gorice
d.o.o.
(511) 33 35 39

(732) Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij
N.V.
(511) 35 39 43
(111) 1503873
(151) 16.10.2019
(540)

(732) Infobip Limited
(511) 09 38 42
(111) 1503945
(151) 18.07.2019
(540)

(111) 1503787
(151) 23.10.2019
(540)
(732) HAUSBRANDT
TRIESTE 1892 S.P.A.
(511) 30 35
(111) 1503694
(151) 19.08.2019
(540)

AEF
(732) Limited Liability
Company
"AKUSTICHESKAYA
ZAMOROZKA"
(511) 11
(111) 1503704
(151) 04.10.2019
(540)

BINYL
(732) Kronoplus Limited
(511) 19 27
(111) 1503726
(151) 12.09.2019
(540)

XYLO
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JP AUSTRALIA
(732) Pryde Group
GmbH
(511) 25 28 35
(111) 1503797
(151) 06.11.2019
(540)

DIGI-KEY
ELECTRONICS &
AUTOMATION
(732) Digi-Key
Corporation
(511) 35
(111) 1503823
(151) 25.09.2019
(540)

ESSENTIAL BOX

(732) INNER
MONGOLIA
KUNMING
CIGARETTE LIMITED
LIABILITY COMPANY
(511) 34
(111) 1503875
(151) 25.10.2019
(540)

APAPRO
(732) Sangi Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1503893
(151) 19.08.2019
(540)

IMI NORGREN
ELION

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

(732) Norgren GmbH
(511) 09

(111) 1503843
(151) 10.07.2019

(111) 1503936
(151) 21.10.2019

(732) Petrol d.d.,
Ljubljana
(511) 09 35 42
(111) 1503954
(151) 21.10.2019
(540)

RugVista
(732) Carpetvista AB
(511) 27 35 42
(111) 1503976
(151) 13.11.2019
(540)

REMOVE &
CHILL
(732) cosnova GmbH
(511) 03
(111) 1503980
(151) 23.09.2018

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) JUPITER ONE LTD.
(511) 36
(111) 1503982
(151) 31.10.2019
(540)

ULTIMATE
IMPACT
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1504002
(151) 14.11.2019
(540)

NEOPITROID
(732) GENERA d.d.
(511) 05
(111) 1504005
(151) 15.11.2019
(540)

THE FALSIES
LASH MASK

(540)

YOUTH TO THE
PEOPLE
(732) YOUTH TO THE
PEOPLE INC.
(511) 03
(111) 1504107
(151) 01.11.2019
(540)

(732) Limited liability
company "IZIBOOK"
(511) 09 35 38 42
(111) 1504159
(151) 30.10.2019
(540)

Takkolord

Ж
(111) 1504185
(151) 01.04.2019
(540)

VALA DESIGN
FOR ALL
(732) Mundus viridis d.o.o.
(511) 20 35 40
(111) 1504205
(151) 14.11.2019
(540)

CORE
(732) Exxon Mobil
Corporation
(511) 04
(111) 1504210
(151) 04.10.2019
(540)

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 33
(111) 1504225
(151) 01.10.2019
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 03 05 09 14 16
21 25 29 30 32 35 41
42 43
(111) 1504226
(151) 04.10.2019
(540)

(732) Takko Holding
GmbH
(511) 14 18 25 35
(111) 1504169
(151) 09.10.2019
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1504006
(151) 15.11.2019
(540)

MAYBELLINE
THE FALSIES
LASH LIFT
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1504020
(151) 02.05.2019
(540)

(732) UAB Lietuvos
energija
(511) 04 07 09 11 12
37 40 42
(111) 1504047
(151) 11.11.2019
ЗИС / RS / IPO

(732) RadarServices
Smart IT-Security GmbH
(511) 09 42
(111) 1504170
(151) 06.11.2019
(540)

(732) Valentina Koleva
Georgieva
(511) 32
(111) 1504217
(151) 22.11.2019
(540)

PERCIVAL
(732) BASF SE
(511) 01 05
(111) 1504179
(151) 10.10.2019
(540)

(732) TORRE ZAMBRA
S.R.L.
(511) 33

(732) YINGCHANG
GROUP CO., LTD.
(511) 09
(111) 1504222
(151) 05.11.2019
(540)

(732) Valentina Koleva
Georgieva
(511) 32
(111) 1504228
(151) 20.11.2019
(540)

(732) Shanghai Lichu
Biological Technology
Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1504230
(151) 12.09.2019
(540)

FÄBRIX
(732) TEXTUM d.o.o.
(511) 18 20 24
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Ж
(111) 1504231
(151) 16.10.2019
(540)

BRINTINE
(732) H. Lundbeck A/S
(511) 05
(111) 1504239
(151) 26.08.2019
(540)

(732) Aero Capital
Solutions, Inc.
(511) 35
(111) 1504242
(151) 15.10.2019
(540)

AWAY
(732) JRSK, Inc.
(511) 25
(111) 1504272
(151) 05.11.2019
(540)

(540)

(540)

SUNSIMED
(732) PIERRE FABRE
DERMOCOSMETIQUE
(511) 03 05
(111) 1504402
(151) 24.09.2019
(540)

(732) Hyundai Motor
Company
(511) 12
(111) 1504404
(151) 24.09.2019
(540)

(111) 1504346
(151) 25.10.2019
(540)

(732) Sangi Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1504351
(151) 15.11.2019
138

(111) 1504450
(151) 08.11.2019
(540)

(111) 1504501
(151) 25.09.2019
(540)

(111) 1504610
(151) 20.11.2019
(540)

NIBEC

(111) 1504515
(151) 18.11.2019
(540)

PAPAYA POP
(732) TOO FACED
COSMETICS, LLC
(511) 03
(111) 1504530
(151) 11.11.2019
(540)

(111) 1504434
(151) 25.06.2019
(540)

LIBERTY
(732) Liberty Steel East
Europe (Bidco) Limited
(511) 06 07 12 39 40
42
(111) 1504436
(151) 22.07.2019

(111) 1504606
(151) 18.11.2019
(540)

(732) Dart Industries Inc.
(511) 21

(111) 1504426
(151) 04.11.2019
(540)

(732) Best Gold Bet
igralništvo, turizem in
svetovanje, d.o.o.
(511) 09 41 43

(732) Asian Electric
Appliances & Cables
Technology Co., Ltd.
(511) 09

(732) KONSTANTINOS
- ALEXIOS
KARATZAS
(511) 43

(732) NIBEC Co., Ltd.
(511) 10 35 42

(732) CHAMPAGNE
LOUIS ROEDERER
(CLR)
(511) 33

(732) SHIMANO INC.
(511) 12

(732) EASTMAN AUTO
AND POWER LIMITED
(511) 09

(732) Hyundai Motor
Company
(511) 12

ROEDERER
COLLECTION

(111) 1504286
(151) 16.10.2019
(540)

(540)

VIATRIS
(732) Mylan Inc. IP
Department - Trademarks
Mylan
(511) 44
(111) 1504547
(151) 22.11.2019
(540)

LEDRAXEN
(732) VENIPHARM
(511) 05
(111) 1504605
(151) 08.11.2019

TUPPER

LANEIGE
RADIAN-C
CREAM
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1504619
(151) 22.08.2019
(540)

(732) HLEKS GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 30
(111) 1504621
(151) 01.11.2019
(540)

AIRPODS PRO
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1504626
(151) 23.07.2019
(540)

MATECO
(732) Mateco Sarl
(511) 35 37 41

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1504630
(151) 18.09.2019
(540)

(111) 1504742
(151) 08.11.2019
(540)

Ж
(540)

(111) 1504901
(151) 28.08.2019
(540)

(732) SWF Krantechnik
GmbH
(511) 07 09 37

(732) SABRİ GENÇ
(511) 25 35

(732) APPLE INC.
(511) 09

(111) 1504679
(151) 16.10.2019
(540)

(111) 1504755
(151) 14.11.2019
(540)

(111) 1504844
(151) 10.06.2019
(540)

(111) 1504910
(151) 19.07.2019
(540)

VMAXSHARE
(732) Suzhou Dake
Machinery Co., Ltd.
(511) 07 09
(111) 1504680
(151) 08.07.2019
(540)

Xlight
(732) DOKA GMBH
(511) 06 07 19 37 42
(111) 1504725
(151) 13.06.2019
(540)

STONFO
(732) Stoppioni S.n.c. di
Stoppioni Alessio e
Alessandro
(511) 28

(732) 4X4
TERENOWIEC
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
(511) 07
(111) 1504776
(151) 24.10.2019
(540)

XOOM
(732) PayPal, Inc.
(511) 09 42
(111) 1504784
(151) 14.08.2019
(540)

(732) FAREL-CIGAR
DOOEL uvoz-izvoz
Skopje
(511) 34 35 39 41
(111) 1504860
(151) 15.10.2019
(540)

PRESS 1400 S
(732) SYNECO SPA
(511) 01 04
(111) 1504875
(151) 23.10.2019
(540)

Salamander
greenEvolution
(732) Salamander
Industrie-Produkte
GmbH
(511) 06 17 19

(111) 1504727
(151) 27.06.2019
(540)

(111) 1504894
(151) 29.08.2019
(540)

(732) Schwarz Zentrale
Dienste KG
(511) 01 16 17 20 21
35 37 39 40 42

ЗИС / RS / IPO

(732) Double A (1991)
Public Company Limited
(511) 16
(111) 1504787
(151) 31.10.2019

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 04 06 11 16 19
20 21 24 26 28 35

(732) DASTY ITALY
S.P.A.
(511) 03 05 21 35
(111) 1504940
(151) 29.07.2019
(540)

VALIDEX
(732) Ecolab
Deutschland GmbH
(511) 42
(111) 1504950
(151) 15.10.2019
(540)

(732) Huizhou Qibei
Technology Co., Ltd.
(511) 09 35 42
(111) 1504964
(151) 17.09.2019
(540)

PIPI
(732) SIA Social Impact
gemeinnützige GmbH
(511) 35 36 41

(732) HOSPITALIJA
TRGOVINA d.o.o. za
trgovinu i usluge
(511) 32 35 43
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Ж
(111) 1505030
(151) 08.07.2019
(540)

(111) 1505106
(151) 20.09.2019
(540)

MARIO BADESCU
SKIN CARE
(732) PLANETA d.o.o.
(511) 09 10 35 41 43
44
(111) 1505032
(151) 04.07.2019
(540)

(732) Mario Badescu
Skin Care, Inc.
(511) 03
(111) 1505143
(151) 07.10.2019
(540)

GLEAMING
STONES
(732) SEPHORA
(511) 03

(732) GreenCycle Lizenz
GmbH
(511) 06 07 08 09 12
16 18 20 21 22 24 25
26 28 31 32 33 35 37
39 40 41 42 44
(111) 1505041
(151) 14.08.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1505063
(151) 14.11.2019
(540)

(111) 1505164
(151) 20.11.2019
(540)

(732) Gensheng Wang
(511) 06 08
(111) 1505275
(151) 24.10.2019
(540)

Universal 6
(732) martin steele
(511) 01
(111) 1505290
(151) 19.08.2019
(540)

ALIVE TASTE
(732) Colgate-Palmolive
Company
(511) 03
(111) 1505072
(151) 17.09.2019
(540)

BOLI ME PIPI
(732) HOSPITALIJA
TRGOVINA d.o.o. za
trgovinu i usluge
(511) 32 35 43

140

(732) Limited Liability
Company
"AKUSTICHESKAYA
ZAMOROZKA"
(511) 29 31
(111) 1505295
(151) 05.11.2019
(540)

ENERZAIR
(CYRILLIC)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1505331
(151) 19.09.2019
(540)

(732) AE Solar GmbH
(511) 09
(111) 1505342
(151) 04.07.2019
(540)

PREZERO
(732) GreenCycle Lizenz
GmbH
(511) 06 07 08 09 12
16 18 20 21 22 24 25
26 28 31 32 33 35 37
39 40 41 42 44
(111) 1505344
(151) 21.10.2019
(540)

(540)

Dark Towers
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1505388
(151) 07.10.2019
(540)

(732) ZEFAL
(511) 04 09 11 12
(111) 1505389
(151) 21.10.2019
(540)

Anuris
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1505393
(151) 24.09.2019
(540)

(732) ASSICURAZIONI
GENERALI S.p.A.
(511) 16 18 25 28 35
36 41 44
(111) 1505371
(151) 31.10.2019
(540)

AFRICAN TALES
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1505375
(151) 31.10.2019
(540)

(732) BIC CELLO
(India) Private Limited
(511) 16
(111) 1505396
(151) 20.11.2019
(540)

Clegypt
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1505384
(151) 21.10.2019

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
ЗИС / RS / IPO
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(111) 1505398
(151) 28.10.2019
(540)

AMBITION
DRIVES
PROGRESS

(732) Car Refinish
System GmbH
(511) 02 03 04 16 17

(732) BSH Hausgeräte
GmbH
(511) 09 38
(111) 1505440
(151) 07.08.2019
(540)

(111) 1505442
(151) 22.11.2019
(540)

(111) 1505458
(151) 09.09.2019
(540)

(111) 1505515
(151) 11.11.2019
(540)

(111) 1505621
(151) 31.07.2019
(540)

IXFENRO
(732) Meda AB
(511) 05

Mein dm
(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 09 35 36 38 41
(111) 1505627
(151) 22.10.2019
(540)

(732) Running World
Cup Limited
(511) 25 41
(732) PLANETA d.o.o.
(511) 09 10 44
(111) 1505548
(151) 11.11.2019
(540)

(111) 1505632
(151) 31.10.2019
(540)

(111) 1505550
(151) 15.10.2019
(540)

(732) Messe München
GmbH
(511) 35 38 41

(732) WTE
Wassertechnik GmbH
(511) 09 11 35 36 37
39 40 41 42
(111) 1505688
(151) 08.08.2019
(540)

Zonic
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28 41
(111) 1505708
(151) 15.10.2019
(540)

(732) ARDO
Coordination Center
N.V.
(511) 39 41 42
(111) 1505725
(151) 30.10.2019
(540)

DUDYSLA

(111) 1505599
(151) 18.07.2019

ЗИС / RS / IPO

(111) 1505676
(151) 12.02.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(732) Meda AB
(511) 05
(732) YINGCHANG
GROUP CO., LTD.
(511) 09

(732) GRAFOTISAK
d.o.o. GRUDE
(511) 02 09 16 18 28

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 04 05 09 12 16
24 25 28 30 32 34 35
36 37 41 43

(111) 1505523
(151) 08.07.2019
(540)

(732) URGANCI GIDA
TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 29 30 35

(540)

(111) 1505466
(151) 14.08.2019
(540)

(732) Davidoff & Cie SA
(511) 34
(111) 1505420
(151) 03.09.2019
(540)

Ж

(732) Obshchestvo s
ogranichennoj
otvetstvennost'yu
"Sistema"
(511) 41
(111) 1505675
(151) 18.04.2019
(540)

(732) "NATURA
SIBERICA" Ltd.
(511) 03
(111) 1505743
(151) 11.09.2019
(540)

(732) BRUT
(511) 09 25 35 38 41
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Ж
(111) 1505757
(151) 25.10.2019
(540)

(111) 1505832
(151) 16.08.2019
(540)

ORIFLAME
ILLUSKIN
(732) Beiersdorf AG
(511) 03 05 10
(111) 1505766
(151) 14.11.2019
(540)

L'ABSOLU
ROUGE INTIMATTE

(732) Roeckl
Handschuhe &
Accessoires GmbH &
Co. KG
(511) 03 09 14 18 20
24 25 26 35
(111) 1505804
(151) 19.07.2019
(540)

(111) 1505843
(151) 18.09.2019
(540)

INTERCAL
(732) TRUSSARDI
S.P.A.
(511) 12
(111) 1505883
(151) 15.11.2019
(540)

(732) Colgate-Palmolive
Company
(511) 03
(111) 1505888
(151) 26.11.2019
(540)

Talking Becca
(732) Outfit7 Limited
(511) 09 11 14 16 18
20 21 24 25 27 28 35
41 42
(111) 1505963
(151) 31.10.2019
(540)

IPADOS
(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1505978
(151) 26.11.2019
(540)

(732) w&p Kalk GmbH
(511) 01 19
(111) 1505920
(151) 15.10.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1505997
(151) 26.11.2019
(540)

(732) ARDO
Coordination Center
N.V.
(511) 39 41 42
(111) 1505923
(151) 25.09.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1505998
(151) 04.10.2019
(540)

TOP NOTCH
(732) GAON S.r.l.
(511) 03

(111) 1505895
(151) 19.06.2019
(540)

(111) 1506038
(151) 30.10.2019
(540)

(732) Outfit7 Limited
(511) 09 11 14 16 18
20 21 24 25 27 28 35
41 42

G. RAU

142

(540)

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

(111) 1505806
(151) 16.07.2019
(540)

(732) G. Rau GmbH &
Co. KG
(511) 06 07 09 10 14
16 40 42

(732) GOODWILL
PHARMA Kft.
(511) 05 35
(111) 1505909
(151) 23.10.2019
(540)

HIGH BEAUTY
(732) Deutscher
Industrie- u.
Handelskammertag
(DIHK) e. V.
(511) 35 36 41 42

(111) 1505906
(151) 03.10.2019
(540)

(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1505783
(151) 15.10.2019
(540)

(511) 01 05 11 16 21
30 32 43

(732) R. Seelig & Hille
oHG

(111) 1505945
(151) 25.09.2019

ЗИС / RS / IPO
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(732) NATURE.COS
(511) 03

(540)

(111) 1506237
(151) 31.05.2019
(540)

(111) 1506046
(151) 13.09.2019
(540)
(732) Beauren Korea, Inc.
(511) 03 35
(732) GORKA
KOZMETİK SANAYİ
VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 03 05 35
(111) 1506074
(151) 30.09.2019
(540)

DREAMSCAPE
(732) DECATHLON
(511) 09 18 25 28
(111) 1506079
(151) 25.10.2019
(540)

JANOD

(111) 1505581
(151) 20.11.2019
(540)

INNOVA

(111) 1506178
(151) 18.11.2019
(540)

TWINMOTION
(732) Ka-Ra SAS
(511) 09
(111) 1506179
(151) 30.10.2019
(540)

(111) 1506133
(151) 23.07.2019
(540)

(732) Max Zeller Söhne
Aktiengesellschaft
(511) 05 42 44
(111) 1506143
(151) 19.06.2019
ЗИС / RS / IPO

(111) 1506241
(151) 04.07.2019
(540)

(732) SPORT &
FASHION
MANAGEMENT PTE.
LTD.
(511) 07 08 09 18 25
28

(111) 1506269
(151) 21.10.2019
(540)

(732) FPS S.R.L.
(511) 07 09 35 37 42
(111) 1506280
(151) 07.11.2019
(540)

AIRTAG
(732) GPS Avion LLC
(511) 09
(111) 1506311
(151) 08.11.2019
(540)

(111) 1506244
(151) 18.10.2019
(540)

SUMIDERA
(732) Schaaff & Meurer
GmbH
(511) 01 04 07

(111) 1506118
(151) 30.10.2019
(540)

(732) HONOR
MACHINERY CO.,
PTE. LTD.
(511) 06 07 08 09 11
35

(732) SCAVOLINI
S.P.A.
(511) 11 20 35

(732) FRA-BER Srl
(511) 03

(732) JURATOYS
(511) 18 20 28

EMTOP

Ж

(732) Maschinenfabrik
Alfing Kessler GmbH
(511) 37
(111) 1506189
(151) 02.09.2019
(540)

FORESTADENT
(732) Bernhard Förster
GmbH
(511) 05 09 10 40 41
42 44

(111) 1506263
(151) 02.10.2019
(540)

(111) 1506360
(151) 08.11.2019
(540)
(732) Miele & Cie. KG
(511) 03 05 07 08 09
(111) 1506264
(151) 30.10.2019
(540)

(111) 1506220
(151) 30.10.2019
(540)

Alfing Kessler
(732) Maschinenfabrik
Alfing Kessler GmbH
(511) 37

(732) Apple Inc.
(511) 09

(732) Maschinenfabrik
Alfing Kessler GmbH
(511) 37

(732) AB Lindex
(511) 25
(111) 1506405
(151) 15.11.2019
(540)

(732) SOREMARTEC
SA
(511) 30
(111) 1506457
(151) 05.11.2019
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Ж
(540)

(732) Parfums Christian
Dior
(511) 03

(732) FITT S.P.A.
(511) 17

(111) 1506617
(151) 18.11.2019
(540)

(111) 1506460
(151) 01.11.2019
(540)

(732) Hottinger Baldwin
Messtechnik GmbH
(511) 01 07 09 10 16
35 37 38 41 42
(111) 1506677
(151) 07.11.2019
(540)

FIFTER
(732) DECATHLON
(511) 18 25 28

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(732) FUAT
ÖMEROĞLU
(511) 25 35
(111) 1506462
(151) 05.11.2019
(540)

GLYPVICOMBI
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1506503
(151) 29.10.2019
(540)

PUFF SENSOR
TECHNOLOGY
(732) Imperial Tobacco
Ventures Limited
(511) 09 34
(111) 1506510
(151) 28.11.2019
(540)

PENCILKIT
(732) Apple Inc.
(511) 09 42
(111) 1506557
(151) 04.11.2019
(540)

(111) 1506634
(151) 23.10.2019
(540)

AREA COOLING
SOLUTIONS
(732) AREA COOLING
SOLUTIONS, S.A.
(511) 07 11 35 40
(111) 1506657
(151) 07.08.2019
(540)

(732) URGANCI GIDA
TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1506663
(151) 08.10.2019
(540)

Aapogee
(732) Kinstellar
Intellectual Property
S.a.r.l.
(511) 35 36 41 42
(111) 1506671
(151) 22.07.2019
(540)

(111) 1506692
(151) 26.11.2019
(540)

GOLDFINGER
(732) Amphenol
Corporation
(511) 09
(111) 1506713
(151) 19.11.2019
(540)

Dieter Knoll
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 07 11 20 21 24
27
(111) 1506716
(151) 21.11.2019
(540)

Alviera

(732) Bruderer AG
(511) 07
(111) 1506729
(151) 21.11.2019
(540)

Acazen
(732) Alpinia Laudanum
Institute of
Phytopharmaceutical
Sciences AG
(511) 05
(111) 1506738
(151) 03.12.2019
(540)

(732) C&U GROUP
CO., LTD
(511) 07
(111) 1506752
(151) 14.11.2019
(540)

(732) Bruderer AG
(511) 07

(732) Alpinia Laudanum
Institute of
Phytopharmaceutical
Sciences AG
(511) 05

(111) 1506755
(151) 25.09.2019
(540)

(111) 1506720
(151) 21.11.2019
(540)

(732) İSA TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 24

Acasen
(732) Alpinia Laudanum
Institute of
Phytopharmaceutical
Sciences AG
(511) 05
(111) 1506721
(151) 14.11.2019
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(540)

(111) 1506784
(151) 08.07.2019
(540)

(732) PLANETA d.o.o.
(511) 09

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1506795
(151) 18.11.2019
(540)

(732) MONDİ YATAK
YORGAN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 20 27 35
(111) 1506885
(151) 11.11.2019
(540)

(732) Mylan Inc.
(511) 05 10 44
(111) 1506912
(151) 04.11.2019
(540)

ABUS
(732) ABUS August
Bremicker Söhne KG
(511) 09 11 36 38 42

(111) 1506981
(151) 11.10.2019
(540)

(732) Sergio Tacchini
International S.r.l.
(511) 14 18
(111) 1506928
(151) 08.10.2019
(540)

(111) 1506991
(151) 11.11.2019
(540)

Accel
(732) Klöckner
Pentaplast Europe GmbH
& Co.KG
(511) 16 17

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP
CO., LTD.
(511) 34
(111) 1507089
(151) 30.10.2019
(540)

Alfing

(111) 1506823
(151) 14.11.2019
(540)

(732) Maschinenfabrik
Alfing Kessler GmbH
(511) 37

(732) Colgate-Palmolive
Company
(511) 03

(732) Kinstellar
Intellectual Property
S.a.r.l.
(511) 35 36 41 42

(111) 1506850
(151) 03.10.2019
(540)

(111) 1506977
(151) 19.07.2019
(540)

(732) TOR VM Ltd
(511) 10
(111) 1507102
(151) 04.12.2019
(540)

NEWCENTIAL

(111) 1507030
(151) 04.12.2019
(540)

(732) DARWELL LLC
(511) 03 09 14 18 24
25 35
(111) 1506814
(151) 02.10.2019
(540)

(732) PROMETEON
TYRE GROUP S.R.L.
(511) 12 17

(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH &
Co. KG
(511) 04 05 06 09 10
11 12 18 20 21 22 24
25 27 28

(732) Consorzio Vacche
Rossse Società
Cooperativa Agricola
(511) 29 30 35
(111) 1506807
(151) 13.09.2019
(540)

Ж

(111) 1507094
(151) 22.10.2019
(540)

(732) SHENZHEN
YONGNUO
PHOTOGRAPHIC
EQUIPMENT CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1507104
(151) 29.10.2019
(540)

till.one
(732) Anker
Kassensysteme GmbH
(511) 06 09
(111) 1507129
(151) 22.11.2019
(540)

(732) Mudanjiang
Hengfeng Paper Co.LTD
(511) 16 34
(111) 1507163
(151) 11.11.2019
(540)

IMLIPVA
(732) Meda AB
(511) 05
(111) 1507165
(151) 29.07.2019
(540)

SESTANTE
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(732)
INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF
ATHLETICS
FEDERATIONS
(511) 04 09 11 12 14
16 18 21 24 25 27 28
32 35 36 38 39 41 42
43 45
(111) 1507178
(151) 11.11.2019
(540)

(111) 1507236
(151) 21.10.2019
(540)

ALDIREZ
(732) Sika Technology
AG
(511) 01
(111) 1507276
(151) 11.11.2019
(540)

FLORIO
(732) Swedish Orphan
Biovitrum AB (publ)
(511) 09 41 44
(111) 1507208
(151) 19.09.2019
(540)

(732) SPS CIGARONNE
LLC
(511) 34
(111) 1507281
(151) 08.07.2019
(540)

CLARUS
(732) REVOX B77
EOOD
(511) 03
(111) 1507225
(151) 20.09.2019
(540)

POKRENI CE
(732) CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32

146

(732) PLANETA d.o.o.
(511) 09 10 44

(511) 34
(111) 1507311
(151) 22.11.2019
(540)

(151) 17.06.2019
(540)

Together, for true
beauty and a more
beautiful world
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03 41 44
(111) 1507324
(151) 18.11.2019
(540)

MARINE STAR
(732) Citizen Watch
Company of America,
Inc.
(511) 14

(732) JINAN MEIDE
CASTING CO., LTD.
(511) 06 11
(111) 1507385
(151) 08.11.2019
(540)

(111) 1507344
(151) 22.11.2019
(540)

(111) 1507282
(151) 29.11.2019
(540)

MIIX CLASSY
(732) KT & G
CORPORATION

(732) Mudanjiang
Hengfeng Paper Co. LTD
(511) 16 34

(732) NATURE.COS
(511) 03

(111) 1507373

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/1
Intellectual Property Gazette 2020/1

Ж

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

(111) 629969
(540)
(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 33
(111) 690174
(540)

MESOESTETIC
(732) JUAN CARLOS
FONT I MAS
(511) 03 05 16 39
(111) 716815
(540)

(111) 832809
(540)

BLACK HOLE
QUENCHER

(111) 832816
(540)

BHQ
(732) Biosearch
Technologies, Inc.
(511) 01
(111) 870198
(540)

(111) 890590
(540)

(111) 764887
(540)

MILLIMAT
(732) NEXANS
NORWAY AS
(511) 11
(111) 816434
(540)

KLM
(732) Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij
N.V.
(511) 35 39 43

ЗИС / RS / IPO

N-Heat
(732) NEXANS
(511) 09 11
(732) MULTIFIT
Tiernahrungs GmbH
(511) 31

(732) Ritzwell & Co.
(511) 20
(111) 964285
(540)

GLAXOSMITHKL
INE

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG
(511) 33

(111) 966951
(540)

(111) 895284
(540)

(732) Byredo AB
(511) 03 04 25 42

(732) Venson
Amsterdam B.V.
(511) 14 18 25
(111) 914650
(540)

DASHCODE
(732) Apple Inc.
(511) 09

(111) 1031145
(540)

(111) 957405
(540)

(732) SmithKline
Beecham Limited
(511) 01 03 05 09 10
16 21 29 30 32 41 42
44

BLUSH

(732) Bayer Intellectual
Property GmbH
(511) 05
(111) 1022816
(540)

(732) Biosearch
Technologies, Inc.
(511) 01

(732) DIPTYQUE S.A.S.
(511) 03 04 35

(732) KENT GIDA
MADDELERI SANAYII
VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI
(511) 30

(111) 952805
(540)

(111) 998896
(540)
(732) DECATHLON
(511) 18 25 28
(111) 1015220
(540)

SILTRA

(732) NORSK
INSTITUTT FOR SKOG
OG LANDSKAP
(511) 16 35 41 42
(111) 1031515
(540)

satamin
(732) ERC EmissionsReduzierungs-Concepte
GmbH
(511) 01 04 35
(111) 1060799
(540)

THEORY
(732) Theory LLC
(511) 25
(111) 1069160
(540)

HENRI WEBER
(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG
(511) 33
(111) 1080486
(540)

Discovery Bay
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Ж
(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 33
(111) 1088290
(540)

SOLATENOL
(732) SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG
(511) 05
(111) 1171109
(540)

COSMELAN
(732) Juan Carlos Font i
Mas
(511) 03
(111) 1171513
(540)

HÜTTENGLUT
(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 33
(111) 1176832
(540)

MESOHYAL
(732) Font i Mas, Juan
Carlos
(511) 03 05
(111) 1178561
(540)

DERMAMELAN
(732) Juan Carlos Font i
Mas
(511) 03 05
(111) 1180308
(540)

(732) TORING
TURBINE d.o.o.
(511) 07 09 11 35

148

(111) 1214686
(540)

(732) H K Wentworth
Limited
(511) 01 02 03 04 21
(111) 1218641
(540)

MESOFILLER
(732) Juan Carlos Font i
Mas
(511) 03 05
(111) 1227539
(540)

(732) Redspher
(511) 11 16 35 38 39

(732) TERRA CRETA
S.A.
(511) 29 30
(111) 1271677
(540)

OCTECARE
(732) BAUSCH
HEALTH IRELAND
LIMITED
(511) 03 05

(111) 1341058
(540)

(732) Byredo AB
(511) 03 04 09 14 18
25 35 42

(111) 1341376
(540)

(111) 1284608
(540)

I.G.A.T.

(732) ODOO S.A.
(511) 09 35 42

(111) 1288052
(540)

35624
(732) Alimentary Health
Limited
(511) 01 05 29

(111) 1268068
(540)

(732) Bionorica SE
(511) 05

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 04

(732) ROWE
MINERALÖLWERK
GMBH
(511) 02 03 04

(732) YAŞAR
BALTACI
(511) 06 07 19 37

Imupret

(111) 1276683
(540)

(111) 1229062
(540)

(111) 1257701
(540)

(111) 1340439
(540)

(732) CHANEL
(511) 09 14 18 25
(111) 1342378
(540)

(111) 1314183
(540)

(732) IZIPIZI (SAS)
(511) 09 35
(111) 1340006
(540)

Valentin Vignot
(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 33

(732) CHANEL
(511) 09 14 16 18 25
35 44
(111) 1352520
(540)

SULLIVANS
COVE
(732) Sullivans Cove
Distillery Pty Ltd
(511) 33
ЗИС / RS / IPO
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(111) 1357869
(540)

THEORY
(732) Theory LLC
(511) 18

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu "PARUS"
(511) 32
(111) 1400948
(540)

(111) 1369652
(540)

Ж
(732) GİZİR AHŞAP
İNŞAAT TURİZM
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 19 20
(111) 1141400
(540)

ARTISTIC FLAIR

(732) Trufanov
Viacheslav Fedorovich
(511) 31

(732) Landig + Lava
GmbH & Co. KG
(511) 07 11 29 41

(111) 1387615
(540)

(111) 1440878
(540)

(732) TRICOBIOTOS
S.p.A.
(511) 03 41 44
(111) 1152076
(540)

(111) 1444838
(540)

MAMONDE
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 21 35
(111) 1445254
(540)

VIJOICE
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1447808
(540)

HERA
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 21 35
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1394092
(540)

(732) INNISFREE
CORPORATION
(511) 01 04 05 08 09
10 14 16 18 20 21 24
25 28 29 30 32 35 42
43 44
(111) 1399837
(540)
(732) LC WAIKIKI
MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 18 25 35
(111) 1399854
(540)

(111) 1098774
(540)

Polimaster

(732) ROTAPHARM
İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 05
(111) 1155443
(540)

Jean Dellac

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 21 35
(111) 1447971
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Polimaster"
(511) 09 14 38 42

(732) MIP Metro Group
Intellectual Property
GmbH & Co. KG
(511) 33

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 21 35

(111) 1102506
(540)

(111) 1164135
(540)

(111) 1448923
(540)

(732) GUERLAIN
(511) 03

(732) ESSEMODA
S.R.L.
(511) 25

AMOREPACIFIC

MULTIFREEZ

(111) 1120963
(540)

GIRTEKA
(732) UAB "ME investicija"
(511) 39
(111) 1139925
(540)

(111) 1442402
(540)

LANEIGE
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 21 35
(111) 1444006
(540)

IOPE

(732) Joint-stock
company
"Obninskorgsintez"
(511) 01
(111) 1449846
(540)

Brenntag Connect
(732) Brenntag Holding
GmbH
(511) 01 02 03 04 35
37 39 40 42
(111) 1450469

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 21 35
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(540)

(111) 1462095
(540)

(511) 43
(111) 1490869
(540)

PHESGO

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 21 35
(111) 1450982
(540)

CHELSIVA
(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1456535
(540)

TESSA
(732) FENO S.r.l.
(511) 31
(111) 1461256
(540)

(732) INNISFREE
CORPORATION
(511) 03
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(732) WUXI ROIDMI
INFORMATION
TECHNOLOGY
CO.,LTD.
(511) 07
(111) 1471632
(540)

Ammotec
(732) RUAG Ammotec
GmbH
(511) 09 13
(111) 1474928
(540)

(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05
(111) 1494251
(540)

(732) S.D.E. MOTOR
SPORT S.R.L.
(511) 09 25

(732) FRAL S.R.L.
(511) 11
(111) 1495159
(540)

SUSVIMO
(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05 10
(111) 1499429
(540)

(111) 1481492
(540)

(732) Dechra Limited
(511) 05

(732) Skyscanner
Limited

(111) 978549
(540)

(111) 982716
(540)

(732) Alimentary Health
Limited
(511) 01 05 29

SKYSCANNER

(732) SANOFI
(511) 05

REXXOLIDE

(111) 343796
(540)

(732) KITZ
CORPORATION
(511) 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
14 16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44
45
(111) 985579
(540)

AZBANY
(732) Nufarm
(511) 05
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Д

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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Д

РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11409
(51) 14-01
(21) Д-35/ 2019
(15) 7.11.2019.
(22) 24.4.2019.
(30) Д-35/ 2019 24.4.2019. RS
(28) 2
(54) EEG SLUŠALICE (2)
(73) MBRAINTRAIN DOO, Požarevačka 36, 11000
Beograd, RS
(72) MIJOVIĆ Pavle, Repiška 54, Beograd, RS and
RADULOVIĆ Danko, Agencija za inženjerske
delatnosti i tehničko savetovanje Dankonius BeogradZvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 173, Beograd, RS

(11) 11411
(51) 14-02
(21) Д-53/ 2019
(15) 7.11.2019.
(22) 4.6.2019.
(30) Д-53/ 2019 4.6.2019. RS
(28) 1
(54) MONITOR ZA ELEKTRONSKI RULET
(73) FAZI DOO BEOGRAD, Novakova 1A, BeogradVoždovac, RS
(72) IZTOK Čeh, Nika Šturma 2, Sežana, SL.

(11) 11410
(51) 21-03
(21) Д-52/ 2019
(15) 7.11.2019.
(22) 4.6.2019.
(30) Д-52/ 2019 4.6.2019. RS
(28) 1
(54) CILINDAR ZA ELEKTRONSKI RULET
(73) FAZI DOO BEOGRAD, Novakova 1A, BeogradVoždovac, RS
(72) IZTOK Čeh, Nika Šturma 2, Sežana, SL.
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(11) 11412
(51) 21-03
(21) Д-54/ 2019
(15) 7.11.2019.
(22) 4.6.2019.
(30) Д-54/ 2019 4.6.2019. RS
(28) 4
(54) 1. JEDINICA ZA ELEKTRONSKI RULET;
2. JEDINICA ZA ELEKTRONSKI RULET;
3. ELEKTRONSKI RULET SA PET IGRAČKIH
MESTA; 4. ELEKTRONSKI RULET SA OSAM
IGRAČKIH MESTA

ЗИС / RS / IPO
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(73) FAZI DOO BEOGRAD, Novakova 1A, BeogradVoždovac, RS

Д
(11) 11413
(51) 21-01
(21) Д-63/ 2019
(15) 7.11.2019.
(22) 5.7.2019.
(30) Д-63/ 2019 5.7.2019. RS
(28) 1
(54) DIDAKTI;KO IGROVNO SREDSTVO-TABLA
SA DODATNIM ELEMENTIMA
(73) LAZAREVIĆ Milijana and JOVANOVIĆ Vanja,
Brankova 28/5, Beograd, RS i Omladinskih brigade 7/6,
Beograd, RS
(72) LAZAREVIĆ Milijana, Brankova 28/5, 11000
Beograd, RS i JOVANOVIĆ Vanja, Omladinskih
brigada 7/6, 11000 Beograd, RS.

(11) 11414
(51) 20-01
(21) Д-58/ 2019
(15) 7.11.2019.
(22) 21.6.2019.
(30) 29/675,302 31.12.2018. SAD i
29/678,178 25.1.2019. SAD
(28) 2
(54) AUTOMAT ZA PRODAJU
(73) INTRALOT S.A. INTEGRATED LOTTERY
SYSTEMS AND SERVICES, 64, Kifissias Ave. & 3,
H.Sabbagh-S. Khoury Str., Athens 15125, GR
(72) ANGELOPOULOS Nikolaos, 64, Kifissias Ave. &
3, H.Sabbagh-S. Khoury Str., Athens 15125 , GR;
DIMITRAKOPOULOS Georgios, 64, Kifissias Ave. &
3, H.Sabbagh-S. Khoury Str., Athens 15125 , GR and
NTALAS Apostolos, 64, Kifissias Ave. & 3, H.SabbaghS. Khoury Str., Athens 15125, GR
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS.

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11415
(51) 16-13
(21) Д-45/ 2019
(15) 7.11.2019.
(22) 20.5.2019.
(30) Д-45/ 2019 20.5.2019. RS
(28) 1
(54) MULTIFUNKCIONALNO ĆEBE
(73) MARKIĆ Aleksandar, Zmaj Jovina 5/b/1/4, 22300
Stara Pazova, RS
(72) MARKIĆ Aleksandar, Zmaj Jovina 5/b/1/4, 22300
Stara Pazova, RS
(74) AOD MSA IP – Milojević, Sekulić advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd, RS
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Д

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
од 16.12.2019. до 15.01.2020. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца дизајна рег. број 10941
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Chardy Way
Kragujevac, Daničićevа 120, stan 7, Kragujevac, RS;
Име или адреса носиоца дизајна рег. број 10995
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Chardy Way
Kragujevac, Daničićevа 120, stan 7, Kragujevac, RS;
Име или адреса носиоца дизајна рег. број 11049
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za

ЗИС / RS / IPO

inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Chardy Way
Kragujevac, Daničićevа 120, stan 7, Kragujevac, RS;
Име или адреса носиоца дизајна рег. број 11050
промењена је у Daška Arnautović, PR Agencija za
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Chardy Way
Kragujevac, Daničićevа 120, stan 7, Kragujevac, RS;
Промена пренос права
За дизајн бр. 11419 извршен је пренос на
"DALMIK" D.O.O., Miloša Crnjanskog 41, 22320
Inđija, RS;
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„КАКО РАЗУМЕТИ И САЧИНИТИ
ИЗВЕШТАЈЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ И ПИСАНА
МИШЉЕЊАˮ
Праг, 09.04. до 12.04.2019.године

HOW TO UNDERSTAND AND COMPOSE
REPORTS ON RESEARCH AND WRITTEN
OPINION
Prague, April 9-12, 2019

КИНЕСКA НАЦИОНАЛНA УПРАВА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ
У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ КАИШ И ПУТ
Ченгду, 06. до 10. мај 2019. године

CHINESE NATIONAL INTELLECTUAL
PROPERTY ADMINISTRATION
SEMINAR ON INTELLECTUAL PROPERTY IN
THE FRAMEWORK OF THE INITIATIVE BELT
AND ROAD
Checkdu, May 6-10, 2019

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
WIPO РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О WIPO
УСЛУГАМА ЗА ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНА
МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
Софија, Бугарска, 11. и 12. септембар 2019.
године

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO)
WIPO REGIONAL SEMINAR ON WIPO
SERVICES FOR EXPORT ORIENTED SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES
Sophia, Bulgaria, 11 and 12, 2019

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
WIPO-SAKPATENTI TRAIANING COURSE ON
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Тбилиси, Грузија, од 16. до 20. септембра 2019.
године

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO)
WIPO-SAKPATENTI TRAINING COURSE ON
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Tbilisi, Georgia, September 16-20, 2019

„EPOQUE Net ПРЕТРАЖИВАЊЕ (НАПРЕДНИ
НИВО) УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕТРАЖИВАЊЕ У
НЕПАТЕНТНОЈ ЛИТЕРАТУРИˮ, OS28-2019
Хаг, 23. до 27.9. 2019. године

„EPOQUE NET SEARCHERS (ADVANCED
LEVEL) INCLUDING SEARCHING IN NON
PATENT LITERATURE” OS28-2019
The Hague, September 23-27, 2019

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
ЕКСПЕРТСКИ СЕМИНАР О ИСПИТИВАЊУ
У ТРИ ИЗАБРАНЕ ТЕХНИЧКЕ ОБЛАСТИ:
INTERNET OF THINGS (IoT) AND INDUSTRY
4.0, ПУМПЕ И ТУРБИНЕ, FIN-TECH
Варшава, 8. до 10. октобар 2019. године

EUROPEAN PATENT ACADEMY
EXPERT SEMINAR ON EXAMINATION IN THE
THREE CHOSEN TECHNICAL FIELDS:
INTERNET OF THINGS (IoT) AND INDUSTRY
4.0, PUMPS AND TURBINES, FIN- TECH
Warsaw, October 8-10, 2019
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
ЕФИКАСАН ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ
ПАТЕНТНИХ ИСПИТИВАЧА И ПАТЕНТНИХ
ЗАСТУПНИКА ИЛИ ПОДНОСИЛАЦА
ПРИЈАВА
Рим, 12-14. новембар 2019. године

EUROPEAN PATENT ACADEMY
EFFICIENT DIALOGUE BETWEEN PATENT
EXAMINERS AND PATENT
REPRESENTATIVES OR APPLICANTS
Rome, November 12-14, 2019

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
WIPO РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О
СТРАТЕГИЈАМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ И ИНОВАЦИЈАМА
Ташкент, Узбекистан, 13. и 14. новембар 2019.
године

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO)
WIPO REGIONAL SEMINAR ON
INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
AND INNOVATIONS
Tashkent, Uzbekistan, November 13-14, 2019

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА
(ЕПО)
СЕМИНАР „ДОКАЗИ И ТЕРЕТ
ДОКАЗИВАЊА – ОДЛУЧИВАЊЕ У ЕПО И НА
НАЦИОНАЛНОМ НИВОУˮ
Берн, Швајцарска, 26. и 27. новембар 2019.
године

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO)
SEMINAR „PROOF AND BURDEN OF PROOF –
DECISION MAKING IN THE EPO AND AT THE
NATIONAL LEVEL”
Bern, Switzerland, November 26-27, 2019

WIPO СУБРЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР
„ПАТЕНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И БАЗЕ
ПОДАТАКА”
Скопље, 3. децембар 2019. године

WIPO SUBREGIONAL SEMINAR „PATENT
INFORMATION AND DATA BASES”
Skopje, December 3, 2019
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„КАКО РАЗУМЕТИ И САЧИНИТИ ИЗВЕШТАЈЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ И ПИСАНА МИШЉЕЊАˮ
Праг, 09.04. до 12.04.2019. године
Нада Павловић, саветник Одељење за хемију и хемијску технологију
У периоду између 9. и 12. априла 2019. године у
Чешком заводу за индустријску својину, у Прагу,
одржан је семинар на тему припреме и тумачења
извештаја о претраживању и пратећих писаних
мишљења. Први дан семинара је био отворен за
јавност, те су, осим патентних испитивача биле
присутне и бројне званице са Универзитета и
научних институција, представници ПАТЛИБ
центара као и патентни заступници из Прага. Као
представници националних завода, семинару су
присуствовали патентни испитивачи из свих крајева
света: Јапана, Кине, Грчке, Северне Македоније,
Босне и Херцеговине, Финске, Албаније, Словачке,
Пољске, Румуније, Мађарске, као и саме Чешке. Као
представници
нашег
Завода,
семинару
су
присуствовале Јелена Томић-Кесер и Нада Павловић,
из Одељења за хемију и хемијску технологију,
Сектора за патенте.
Семинар су отворили директорка Патентног
сектора Чешког завода за индустријску својину, Ева
Шнајдерова (Eva Schneiderová) и представник ЕПО
академије, Дејвид Елис. Након тога су патентни
испитивачи ЕПО академије, Хозе Карлос Пардо Торе
и Георг Волфбауер, преузели реч и започели
предавања о патентим процедурама у складу са
Европском
патентном
конвенцијом
„ЕРС“,
паралелно са освртом на процедуру коју пролазе
патентне пријаве поднете у складу са „PCT“
споразумом (међународна заштита проналаска).
Потом је настављено предавањем које се односило
на структуру самог извештаја о претраживању, где је
посебна пажња посвећена цитатима докумената који
се појављују у оквиру извештаја, као и њиховим
категоријама,
додатним
информацијама
у
извештајима, што је пропраћено и адекватним
примерима из праксе.
Током дана су се ређала предавања која су била
генерално прилагођена широј јавности, чије је
присуство било предвиђено само почетног дана
семинара. Након упознавања са уобичајеном
структуром извештаја о претраживању, предавачи су
се позабавли не-стандардним извештајима о
претраживању, као и могућим узроцима њиховог
настанка (нејединство проналаска, када није могућа
смислена претрага, присутно је више независних
патентних захтева исте категорије, предмет
проналаска није патентибилан). Сви ови случајеви су
били пропраћени бројним примерима из праксе ЕПО
патентних испитивача.
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Посебно
су
истакнуте
разлике
извештаја/писаног мишљења који настају у два
могућа случаја: када је патентна пријава поднета у
складу са европском
регулативом (Европском
патентном конвенцијом) или када је пријава поднета
у складу са „PCT“ споразумом. Овде смо имали
прилику да сагледамо паралелно одредбе, тј. правила
која прописују обе законске регулативе, и на тај
начин уочимо да су оне суштински исте, уз пар
изузетака (Rule 62 EPC, Rule 43bis PCT, Rule 70a(1)
EPC, PCT Chapter II - Rule 43bis.1(c), Rules 70(2) &
70a(2) EPC, PCT Direct (OJ Sep 2014)). У погледу
структуре извештаја о претраживању, разлике које су
присутне се заснивају на регулативи која није
идентична. Без обзира на постојеће разлике,
установљене су генералне препоруке за структуру
писаног мишљења које неизоставно прати извештај о
претраживању, а то су да мора бити: потпуно (све
примедбе треба да буду изнете) поткрепљено
аргументима (разлози за примедбе), са цитираним
документима стања технике која подржавају изнете
тврдње, при чему не треба инсистирати на
ситницама, у циљу лакшег даљег тока испитивања
патентне пријаве. Такође треба да буде написано
јасно и концизно, како би се избегла потреба за
поновним читањем целокупне пријаве у циљу
тумачења писаног мишљења.
Затим смо имали прилике да кроз пример из
праксе, односно пријаву за коју је сачињен извештај
о претраживању и писано мишљење, размотримо
примену правила и методологије рада који су изнети
у претходном току предавања. Посебно су се истакла
два предавања, остављена за крај овог јавног
дешавања, јер су патентни заступници из мало
другачијег угла предочили, своја искуства у раду са
извештајима
о
претраживању
и
писаним
мишљењима. Прво је специјалиста за патентне
информације из Велике Британије, Стивен Адамс,
представио своје дугогодишње искуство у раду са
патентним пријавама. Он је истакао да извештаји о
претраживању имају извесну вредност и након
окончања појединачне пријаве, тако да конкурентске
компаније могу да користе ове извештаје као извор
за примедбе трећих лица (током поступка
испитивања пријаве), или да добију увид у
приоритете истраживања те компаније (као основ за
дугорочне трендове на тржишту). Осим тога,
документи цитирани у извештајима о претраживању
често су драгоцен извор за оне који претражују
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податке везане за поједине индустрије, као и основ за
статистичка истраживања на којима се заснива
одобравања средстава многим институцијама,
формирају извесне законске регулативе и уопште
стиче утисак о трендовима у индустријском развоју.
Две најраспрострањеније технике које се користе
везано за употребу и тумачење извештаја о
претраживању су: цитирање уназад (који старији
документи су цитирани у конкретној патентној
пријави коју посматрам) и цитирање унапред (који
су новији документи цитирали патентни документ
који проучавам). Цитирање уназад има неколико
слабих тачака јер извештаји о претраживању никад
не садрже сва документа које испитивач пронађе, већ
само најрелевантнија; на тај начин буду лоциране
само објаве које спадају у подскупове претходно
објављених докумената, испитивач се фокусира на
цитате који су повезани са сетом патентних захтева,
а питање је колико су они добро формулисани, као и
чињеница да алтернативна решења углавном неће
бити наведена, иако постоје, или ће бити
категорисана као „А“ документи – стање технике
које не угрожава новост и инвентивност патентне
пријаве. Самим тим, цитирање уназад би требало
користити само као допуну другим претраживањима,
а никако као једино спроведено претраживање.
Цитирање унапред може да пронађе само документе
од других националних завода који такође издају
извештај о претраживању приликом објављивања
патентне пријаве у свом Гласнику, што знатно
варира од земље до земље (А1, А2/А3, и/или Б, или
ништа од наведеног). Ту такође постоји проблем што
нису сва наведена (цитирана документа) од
патентног испитивача, већ неретко већина потиче од
самих подносилаца, у оквиру поднаслова „Стање
технике“ у предметној пријави. На тај начин се стиче
пуно „шума“, јер подносиоци имају другачију
перспективу и често наводе документа која би
патентни испитивач изоставио. Оно што се истиче
као примена тумачења извештаја о претраживању у
свакодневном животу је да из цитирања уназад
индустрија може да стекне увид у то како
национални Завод види стање технике у датој
области, те на основу тога да евентуално уочи
простор који тек треба да се „освоји“ будућим
иновацијама, односно да усвоје правац развоја који
има перспективу по питању иновација. За цитирање
унапред се углавном сматра да је један од фактора
који указују на вредност патента (често коришћено у
економским студијама).
Након тога, патентни заступник из Чешке,
Катерина Хартвихова (Kateřina Hartvichová) је
изнела видове употребе извештаја о претраживању
од стране подносилаца и трећих лица. Иако су
подносиоци примарни корисници извештаја о
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претраживању, они су корисни и конкурентима,
аналитичарима патентних информација, бизнис
истраживачима,
законодавцима,
академској
заједници. Посебан осврт је дат на тему структуре
патентних захтева и њиховој обради при сачињавању
извештаја о претраживању. Наиме, извештај обично
пружа најпотпуније информације о независним
патентним захтевима, док о зависним патентним
захтевима нема увек довољно образложења ни
информација. Међутим, независни патентни захтеви
су често намерно тако формулисани да буду шири од
опсега који подносилац жели да заштити. У
зависним патентним захтевима се обично износе
додатне карактеристике проналаска које су нека
врста резерве подносиоца – по потреби могу да
послуже за ограничавње независних захтева.
Карактеристике које се односе на производе обично
имају и извесну тржишну вредност. Подносиоцу је
изузетно корисно да се у оквиру извештаја о
претраживању и за њих обезбеде информације о
релевантном стању технике, као и писано мишљење
о патентибилности свих облика проналаска које
зависни патентни захтеви обухватају. На тај начин се
стиче увид у то који би производи добро прошли на
тржишту, док су заштићени путем монопола који се
патентом стиче. Када једном добију извештај о
претраживању, подносиоци могу да га користе и за
подношење наредне патентне пријаве или при
одлучивању око будућих пословних потеза, с
обзиром да пружа информације о њима релевантном
стању технике. Врло је занимљива и чињеница да се
из докумената цитираних у самом извештају може
посредно закључити нешто и на основу њихових
датума објава. Наиме, ако сви цитати датирају из
периода од пре двадесет година, то може да указује
да је предметни проналазак револуционарно решење
као одговор на дуго присутну потребу друштва, или
је можда само реч о комерцијалним препрекама које
су постојале за његово раније остваривање. У
супротном случају, када су цитирани документи тек
недавно објављени, може се закључити да је реч о
актуелној области и да се може очекивати велика
конкуренција на тржишту. У сваком случају,
позитиван извештај о претраживању може да
допринесе вредности технологије на тржишту
техничких трансфера или да убрза поступке у
релевантним правосудним органима. Међутим,
подносиоци би требало да буду свесни да патентни
испитивачи сачињавају извештај о претраживању с
циљем утврђивања патентибилности проналаска, као
и да се документа траже само до првих која су
меродавна по питању угрожавања новости и
инвентивности предметне пријаве, а да при том није
обухваћено све релевантно што постоји у стању
технике, јер овде ипак није реч о комерцијалном
решершу (freedom-to-operate).
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Другог, као и наредних дана, семинар је био
намењен само патентним испитивачима из
поменутих националних Завода. Самим тим, теме су
постале специфичније и комплексније, што је
пропраћено бројним примерима и вежбама које су
илустровале материјал са предавања. Приликом рада
на вежбама, присутни испитивачи су, као и обично
бивали подељени на групе за Хемију и Технику.
Теме којима је био посвећен други дан семинара
могу се сматрати разрадом тема које су поменуте
првог дана семинара.
Конкретно, бавили смо се састављањем
стандардног извештаја о претраживању стања
технике, са аспекта новости и инвентивности. Форма
извештаја о претраживању је потпуно дефинисана и
не пружа много слободе приликом израде патентном
испитивачу. Једино што испитивач може слободно
да изабере јесу конкретни документи који ће бити
наведени (чланови патентних фамилија, њихов број,
који делови ће бити цитирани итд.). Посебно је
наглашено да треба имати на уму да се патентне
пријаве класификују (уз помоћ МКП) само у обиму
који пружају патентни захтеви, тј. све карактеристике
коју битне за технички аспект проналаска. Приликом
одабира докумената за цитирање у извештају о
претраживању понекад на располагању постоје
бројни чланови исте патентне фамилије, па може
доћи до недоумице који члан би требало да буде
изабран. Најбоље решење су они документи који су:
објављени на време, на одговарајућем језику, имају
најмањи број страница и погодне су за адекватан
штампани приказ. Такође, приликом цитирања
докумената у извештају о претраживању, прави изазов
уме да представља одабир пасуса који се наводе као
најрелевантнији из сваког од њих. Делови текста који
бивају
наведени
стога
морају
представљати
најрелевантније сегменте тих докумената за предмет
проналаска испитиване патентне пријаве, не треба да их
буде више од 3-4, за специфичне патентне захтеве треба
навести специфичне делове цитираних докумената,
више детаља може бит дато у оквиру писаног мишљења
(код нас евентуално у напомени). При том треба
имати мере и ако је потребно навести превише
пасуса из појединог докумената, онда је боље
цитирати тај документ у целости. Генерално узевши,
треба цитирати најмањи могући број докумената
који је неопходан, где барем један од њих треба да се
односи на исти технички проблем (најближе стање
технике). Показало се да што патентни испитивачи
имају више искуства у раду, то они цитирају мање
докумената у извештајима о претраживању.
Међу одступања од стандардног извештаја о
претраживању спадају случајеви где су под знаком
питања:
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-

Јасноћа, довољна откривеност проналаска,
Јединство, делимично претраживање стања
технике
(Не)потпуно претраживање.

Претраживање није могуће спровести уколико
постоји суштински недостатак јасноће патентних
захтева, као на пример неслагање између патентних
захтева и описа које није могуће превазићи,
недостатак техничких карактеристика, недовољна
подржаност патентних захтева у опису патентне
пријаве (недовољна откривеност), прешироко
формулисани патентни захтеви. Проблематично је
такође и када се у захтевима појави неуобичајен
технички параметар, који није познат у стању
технике, а у опису није дат поступак утврђивања тог
параметра, те је из тих разлога немогуће упоредити
га са било чиме из постојећег стања технике.
Надаље, када су патентни захтеви дати у толико
великом броју, да постаје проблем утврдити за шта
се све тачно заштита патентом тражи, јер постоји
превише могућности у тако великом броју патентних
захтева, да је потпуно претраживање стања технике
практично онемогућено.
Нејединство се дешава када у патентној пријави
постоји више од једног проналаска, што може бити
последица
следећих
чинилаца:
прешироко
формулисани патентни захтеви, подносилац није
свестан релевантног стања технике, стратегија
(намерно понашање подносиоца). Патента пријава би
требало да садржи само један проналазак због правне
сигурности и једнакости према свим корисницима
система (фер-плеј). У оваквим случајевима,
испитивач припрема делимичан извештај о
претраживању, који се односи само на први
проналазак дат у патентној пријави, а подносилац се
позива да плати таксе за претраживање преосталих
проналазака (извештаји бивају сачињени само за
проналаске за које је такса плаћена – ЕПО пракса).
Међутим, то не важи у случајевима где су
проналасци повезани тако да чине један инвентивни
концепт, односно где је више проналазака међусобно
повезано јединственом проналазачком замисли.
Непотпуно претраживање - делимичан извештај
о претраживању је обично последица следећих
ситуација:
-

-

није могућа смислена претрага – проблем
недовољне јасноће и довољне откривености,
захтеви који се односе на материју ван описа,
поднети након датума подношења патентне
пријаве,
постоји више независних патентних захтева у
истој категорији (производ/уређај, поступак,
примена),
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предмет заштите није патентибилан (изузећа од
патентибилности – математичке теорије,
компјутерски програми, итд.).

Друга половина семинара је била посвећена
сачињавању писаног мишљења (Written opinion), као
форме која прати извештај о претраживању стања
технике. Посебно су сагледани аспекти: јасноће,
новости, инвентивности, довољне откривености и
нејединства.
Под јасноћом патентне пријаве се првенствено
подразумева дефинисаност параметара датих у њој.
Параметри морају бити јасно и поуздано одређени
индикацијама у оквиру описа или путем процедура
постојећих и познатих у стању технике. Циљ је да
патентни захтеви буду сами по себи јасни, када их
прочита просечни стручњак из дате области.
Неуобичајени параметри, када је реч о специфичним
ситуацијама, нису забрањени, докле год је
објашњено како се до њих долази (опис поступка
мерења).



Терминологија која се користи при дефинисању
опсега заштите проналаска, односно у патентним
захтевима, често уме да буде подједнако изазовна и
подносиоцима и испитивачима патентних пријава:








Производ добијен поступком (Product-byprocess), односно патентни захтеви састављени
тако да се тражи заштита производа
дефинисаног условима поступка производње,
дозвољени су ако добијени производи спадају у
патентибилне проналаске, а при том је
немогуће дефинисати тај производ на било који
други начин, осим параметрима поступка
производње (можда је то и било могуће, али је
подносилац превидео ту опцију).
Намеравана употреба (Intended use) изражена
кроз форму патентног захтева се може сврстати
у више категорија: производ (уређај или
једињење),
поступак
лечења/медицинска
употреба (1. и 2.) и активности (поступак,
метод) . Реч је о захтевима где се предмет
проналаска дефинише кроз оно за шта је
погодан (suitable for)….
Захтеви који се заснивају на функционалним
карактеристикама представљају елементе који
су дефинисани кроз услове свог деловања (своје
функције/улоге),
уместо
кроз
рецимо,
карактеристике уређаја или фазе поступка (нпр.
кочница у возилу би се могла дефинисати као
средство конфигурисано тако да успорава
возило). Патентни захтеви могу бити врло
широко дефинисани када се карактеристика
проналаска описује кроз своју функцију дејства.
Патентни захтеви који се заснивају на резултату
који треба постићи (Result to be achieved) не
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спадају у дозвољену форму захтева, поготово
ако представљају само додатак захтевима који
се односе на технички проблем који се
проналаском решава. У тим случајевима,
карактеристика проналаска обично буде
описана кроз услове који дефинишу жељени
резултат, уместо кроз структурне елементе или
параметре поступка. Међутим, оваква форма
патентних захтева може бити прихватљива
једино у случајевима када је то једини начин да
проналазак буде адекватно описан (у супротном
би његов опсег заштите био превише сужен), а
да при том резултат који треба постићи може да
буде директно и позитивно потврђен тестовима
или процедурама (поступцима) наведеним у
опису предметне пријаве или спадају у опште
познати домен (познате стручњаку из
одговарајуће области).
Употреба жигова, односно комерцијалних
назива производа, у оквиру патентних захтева
није прихватљива, будући да је реч о
променљивој, тржишној категорији. Назив
производа може остати исти, а да се његов
састав временом мења (PersilTM - композиција
прашка за веш, нпр.). У изузетним случајевима,
када жиг има прецизно и познато значење, које
није подложно променама, може се дозволити
његова појава у оквиру патентних захтева.
Патентни захтеви који су толико широко
конципирани, да превазилазе опсег обухваћен
карактеристикама техничког типа изнетим у
опису пријаве, морају бити сведени на ниво на
којем су подржани описом. Требало би
избегавати било какву врсту недоследности
између описа и патентних захтева предметне
пријаве. Уколико у опису нису дате све битне
карактеристике патентног захтева, а које
представљају
техничке
карактеристике
проналаска неопходне за његово дефинисање у
потпуности,
у
питању
је
недовољна
откривеност проналаска.

Новост се сматра једним од услова
патентибилности: проналазак је нов ако није садржан
у стању технике. При разматрању новости, патентни
захтеви се тумаче у најширем могућем смислу.
Стањем технике се сматра све што је било доступно
јавности пре датума подношења пријаве (писана
документа, усмено откривање, постојећи производи,
видео снимци, итд.). Када је реч о броју људи којима
је проналазак могао да буде изложен, сматра се да је
постао познат јавности оног тренутка када је барем
једна особа могла да има увид у његов садржај, а да
при том та особа није обавезана уговором о
поверљивости или пословне тајне. Приликом
сачињавања писаног мишљења, недостаци везани за
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новост проналаска се наводе након недостатака
везаних за јасноћу и довољну откривеност
проналаска, а пре оних у вези инвентивности.
Инвентивност, као још један од услова
патентибилности проналаска (уз новост и индустријску
применљивост) разматрана је на самом крају семинара.
Проналазак се сматра инвентивним ако у односу на
стање технике није очигледан стручњаку из дате
области. Као што је већ поменуто, у структури писаног
мишљења, инвентивност заузима последње место.
Показатељи који могу указати на недостатак
инвентивности у патентној пријави су следећи:
-

када се проналаском попуњава празнина у
постојећем стању технике,
употреба познатих техничких еквивалената,
примена технике која је позната (аналогна
употреба),
употреба познатих материјала,
замена материјала (аналогна супституција),
агрегација или колокација (замена улога
познате машине за млевење меса за кобасице и
машине за пуњење кобасица),
селекција
међу
бројним
познатим
могућностима, уз изостанак неочекиваног
техничког ефекта,
избор величине, облика или удела (пропорције).

Насупрот
томе,
индикатори
инвентивног нивоа су следећи:
-

постојања

Превазилажење техничких предрасуда,
Нова
употреба
познатих
уређаја
(превазилажење техничких потешкоћа),
Испуњење дуго присутне потребе за одређеним
техничким решењем,
Неочекиван технички ефекат,
Изненађујући технички напредак,
Признање струке (професионални респект).
Структура писаног мишљења изгледа овако:

-
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Документи
наведени
у
оквиру стања
технике/цитирани документи,
Фундаментални недостаци (проналасци који
нису патентибилни),
Јасноћа,
Новост/инвентивни ниво,

-

Завршне (формалне) напомене.

У случајевима када постоје озбиљни недостаци
у вези са јасноћом патентне пријаве, може бити
корисно да буду наведени пре замерки у вези
новости, иначе ако постоје само мањи проблеми по
том питању, „новост“ има предност. У сваком
случају би требало размотрити извесне аспекте
јасноће у оквиру оцене новости проналаска.
Приликом састављања писаног мишљења се може
ослонити на један од следећих приступа:
-

Објективни приступ – држати се чињеница, уз
минимум личне интерпретације,
Структурисани приступ – прво најважније
опсервације, јасна структура,
Прагматични приступ – ограничити своје
замерке на суштину и на оно што се може
директно очекивати од одговора подносиоца.
Сврха писаног мишљења се огледа у следећем:

-

Информисање подносиоца о недостацима
патентне пријаве,
Информисање јавности о оцени пријаве од
стране патентног испитивача (ЕПО),
Помоћ при „управљању“ кроз даљи поступак –
суштинско испитивање.

Оно што се мора имати на уму при изради
писаног мишљења је да: мора бити у сагласности са
извештајем о претраживању (конзистентност); су
замерке изнете у потпуности, комплетно за све
патентне захтеве; мора бити објашњено и подржано
логичним
следом
аргумената
(никако
не
произвољно).
На самом крају семинара, након бројних
дискусија и размене мишљења о темама вежби и
предавања, учесницима су додељени сертификати о
учешћу.
Семинар је приказао велики број примера из
праксе и начин како су решавани изазовни случајеви
приликом сачињавања извештаја о претраживању и
писаног мишљења, засновано на богатом искуству
патентних испитивача у ЕПО-у.
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КИНЕСКA НАЦИОНАЛНA УПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ КАИШ И ПУТ
Ченгду, 06. до 10. мај 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику
У организацији Кинеске националне управе за
интелектуалну својину (CNIPА - China National
Intellectual Property Administration) у периоду од 06.
до 10. маја 2019. године одржан је семинар о
интелектуалној својини у оквиру иницијативе „Каиш
и пут“. Семинар је одржан у граду Ченгду,
провинција Сечуан a домаћин учесницима из 22
земље био је Центар за испитивање пријава патената
за област Сечуан. Завод за интелектуалну својину
Републике
Србије
представља
је
Наташа
Миловановић, начелник Одељења за машинство,
електротехнику и општу технику.
Семинар је реализован као важан део примене
заједничке иницијативе за јачање сарадње између
земаља дуж „Каиша и пута“ у области интелектуалне
својине и имао је за циљ да упозна учеснике са
актуелним системом интелектуалне својине у Кини.
Такође, циљ семинара је био и упознавање са
стратегијама и политикама у области интелектуалне
својине у земљама чији представници су узели
учешће на овом семинару, како би продубили
међусобно разумевање и пријатељство.
У име домаћина, учеснике семинара је
поздравио Bai Guanging (Head of international
cooperation). Он је истакао да ништа не може да
раздвоји људе који имају исту визију. Током 2013.
године, кинески председник покренуо је иницијативу
„Каиш и пут“ са циљем изградње трговинске и
инфраструктурне мреже којом ће се повезати земље
Азије са земљама Европе и Африке, а које се налазе
дуж древног трговачког пута свиле, ради заједничког
развоја и напредка. Истакнуто је да је циљ семинара
ојачати међусобне везе и сарадњу и створити боље
окружење за иновације и систем коришћење права
интелектуалне својине. Семинар је организован у
граду Ченгду који спада у топ 10 конкурентних
градова у Кини, а који је постао препознатљив по
свом моделу инкубатора намењених малим и
средњим предузећима. Због тога, овај град
представља погодно окружење за предузетништво.
Учеснике је поздравио и Li Shengjun, директор
Центра за испитивање патената за област Сечуан,
који је представио рад овог Центра. Основне
активности Центра усмерене су на спровођење
суштинског испитивања пријава патената као и на
пружање различитих услуга у области интелектуалне
својине. Организационо посматрано Центар обухвата
два Сектора: Сектор за патенте (Одељење за хемију,
ЗИС / RS / IPO

Одељење за материјале, Одељење за оптику и
електронику,
Одељење
за
фармацију
и
биотехнологију, Одељење за телекомуникације,
Одељење за електротехнику, Одељење за машинство
и Одељења за административне послове током
испитивања) и Сектор подршке (Одељење за људске
ресурсе, Одељење за дисциплинску инспекцију и
Одељење за опште послове). Од самог оснивања,
руководство Центра се труди да привуче
професионални кадар из целе земље. У овом
тренутку запослено је више од 1000 патентних
испитивача, чији је просек година 28 и од којих
97.8% има мастер диплому или докторат. Просечно
радно искуство запослених износи 3 године. Управо
високо квалитетни кадар омогућава јаку подршку
раду и гарантује одрживи и здрав напредак и развој
Центар. На основу модела „4 нивоа талената“, који је
успоставио Кинески завод за патенте, Центар за
испитивање пријава патената је установио начин
одабира
кадрова,
са
циљем
подизања
професионалног капацитета, који се фокусира на:
-

Кадар за испитивање пријава патената;
Кадар за услуге у области ИС;
Посебан кадар (кадар за обуку и тренинг).

Од самог оснивања Центра, број патентних
испитивача је у сталном порасту јер брзо расте и број
пријава патената које суштински треба испитати у
Центру. За новозапослене испитиваче обезбеђен је
тренинг у трајању од 1 до 4 месеца који има за циљ
побољшање основног знања и вештина. Након тога,
запослени пролазе кроз тзв. „on job“ тренинг, у
трајању од 5 до 22 месеца а који се обавља како би
запослени постигао свеукупни напредак у поступку
испитивању пријава патената. Овај тренинг обухвата
обуку за испитивање новости и инвентивног нивоа
проналазака,
писање
резултата
испитивања,
претраживање, разумевање проналазака и примену
различитих чланова закона. У оквиру оваквог
тренинга, запослени се упознају и са принципима
етике. Напредни тренинг се спроводи две године
након пријема у службу и има за циљ напредни
развој патентног испитивача. Помоћу менаџмента
заснованог на научним принципима и вишеструким
методама, Центар испуњава различите потребе
иновативних субјеката и константно увећава своју
ефикасност у поступку испитивања пријава патената.
Методе за подизање ефикасности су састанци и
комуникација, праћење ефикасности у реалном
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времену и опомене у вези са роковима, примена
интелигентних система у раду, прецизна контрола,
приоритетно испитивање, тренинг и јасно дефинисана
одговорност. Центар за испитивање пријава патената за
област Сечуан има три нивоа обезбеђивања квалитета.
Први ниво је ниво Центра и он је усмерен ка примени
интерне политике, мониторингу целокупног система,
ефикасној евалуацији и усмеравању појединачних
одељења. Други ниво квалитета спроводи се у
одељењима која обухватају активности које се односе
на припрему правилника за испитивање пријава,
потребе у свакој специфичној области технике,
повећање радног капацитета и размену искуства. Трећи
ниво је ниво секције који је усмерен на обезбеђивање
квалитета код сваког испитивача посебно кроз
решавање конкретних проблема и обезбеђивање водича
за поступање испитивача. Центар придаје велику
важност повратним информацијама корисника, како
интерним тако и екстерним, и обавља двоструку
евалуацију таквих информација како би повећао
задовољство корисника и тако промовисао квалитет.
Центар се труди да помогне развој локалне економије и
друштва. Са шест основних функција, промовише
развој услуга у области интелектуалне својине.
Функције се односе на:
-

-

-

-

-

164

Привлачење и развој стручног кадра (преко 100
искусних испитивача из Завода за патенте,
прешло је у Центар за испитивање пријава
патената у Сечуан, који се труди да добрим
условима рада привуче велики број запослених
у овај део Кине);
Промоцију коришћења патентних информација
(Центар пружа консултације иновативним
субјектима и помаже им да прате тренутни
развој истраживања у области високих
технологија и индустријализације);
Промоцију услуга у области интелектуалне
својине (Центар је извео преко 100 јавних
тренинга за око 6000 учесника, обрађујући теме
које се односе на свест о значају интелектуалне
својине, подношење пријава патената, заштиту
и спровођење патентног права, итд.);
Сарадњу
са
научним
и
технолошкоистраживачко-развојним индустријама (Центар
сарађује са 10 провинција у западној Кини,
фокусирајући се на кључне индустрије у
региону. Центар обезбеђује патентну анализу и
истраживања у областима као што су нпр. нове
енергије, возила, нови материјали, био
медицина итд.);
Помоћ предузећима (Центар обезбеђује
консултације за преко 100 предузећа, дајући им
одговоре и решења на дилеме у вези са правима
интелектуалне својине и обезбеђује преко 50
различитих услуга)

-

Помоћ
државним
органима
приликом
доношења одлука (Центар је, до сада, спровео
22 програма у земљи, провинцији и на
локалном нивоу и успоставио стратешку
сарадњу са институцијама као што су
Сечуански високи суд, Шуангли дистрикт,
итд.).

У Центру за испитивање пријава патената се
труде да поред радне негују и позитивну културну
атмосферу. Запослени редовно учествују у
такмичењима из калиграфије, беседништва и
сликања, одржавају се и читалачки семинари и разне
породичне активности као и такмичења из
бадминтона и фудбала.
Nie Rui (General Affairs Office, CNIPA Patent
examination Sichuan Center) дао је општи увид у рад
Кинеске националне управе за интелектуалну
својину. Кинески патентни завод основан је 1980.
године, а пет година након тога почео је да прима
пријаве патената. У току 1993. године, Завод постаје
јавна институција под директним надзором
Државног Савета. Званичан назив мења 1998. године
када постаје Државни завод за интелектуалну
својину (SIPO - State Intellectual Property Office). Од
самог оснивања Завод је био задужен само за
испитивање патената. Након детаљног истраживања
о начинима на које функционишу заводи у свету, у
марту 2018. године Завод се реконструира у Кинеску
националну управу за интелектуалну својину.
Завршетком реконструкције и успостављањем новог
управљачког и операционог механизма, Завод је
ујединио административне процедуре за заштиту
патента, жига, географске ознаке порекла и
топографије интегрисаних кола а ефикасност
управљања је значајно унапређена. Нови завод добио
је и нове надлежности које се у највећој мери данас
односе на: дефинисање и имплементирање
национлане стратегије интелектуалне својине,
заштиту права интелектуалне својине, промоцију
примене
свих
права,
регистрацију
и
административне процедуре за заштиту жигова,
патената
и
географских
ознака
порекла,
успостављање
јавног
сервиса
подршке
и
координацију међународних активности у области
интелектуалне својине. Организационо посматрано
Управа се састоји од неколико јединица:
-

Завод за патенте (Сектор за опште послове,
Сектор за кадрове и едукацију, Сектор за
управљање
патентним
испитивањем,
7
патентних сектора за испитивање пријава,
Сектор за испитивање корисних модела, Сектор
за индустријски дизајн, Сектор за патентну
документацију, Сектор за ИТ, Сектор за
поновно испитивање и поништаје). У оквиру
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-

-

ове организационе јединице се налази и 8
испитивачких центара који су лоцирани у
различитим градовима Кине);
Одељење за подршку (Сектори за општи
послове, стратешко планирање, право и
уговоре, заштиту интелектуалне својине,
промоцију примене права, јавни сервис,
међународну сарадња и кадрове);
Подјединице (Завод за жигове, Логистички
сервисни центар, Издавачка кућа „IP Publishing
House CO., LTD.“, новине China IP News,
Кинески центар за патентне информације,
Тренинг центар, Истраживачки центар за развој
интелектуалне
својине
и
Центар
за
претраживање патената и сарадњу са
странкама).

Посебан
део
предавања
посвећен
је
достигнућима у 2018. години, у којој је обележено 40
година од реформе кинеског система и 10 година од
доношења националне стратегије интелектуалне
својине.
Током
ове
године
завршена
је
реконструкција Управе и успостављен је нови радни
и управљачки механизам. Реорганизација је
завршена
без
проблема
уједињењем
административних послова који се односе на жиг,
патент, географску ознаку порекла и топографију
полупроводничких производа. Забележен је напредак
у квалитету и ефикасности поступка испитивања.
Време испитивања пријава патената смањено је за
10% и тренутно износи око 22 месеца, док је период
испитивања пријава жигова сведен на 6 месеци.
Смањен је број жалби на поступак испитивања
патената за 52%, а проблеми око испитивања PCT
пријава се јављају само у 1% случајева. Постављени
приоритети за 2019. годину односе се на даљи развој
система интелектуалне својине на макро нивоу, даљу
имплементацију квалитета испитивања и пројеката
усмерених на повећање ефикасности као и на
наставак улагања у кадрове.
О националној стратегији интелектуалне
својине у Кини говорио је Li Wei (China National
Intellectual Property Administration). На самом
почетку, он је истакао да је током 2018. године
прослављено 10 година од усвајања националне
стратегије. Разлози за усвајање националне
стратегији леже у жељи да се одговори на
међународне изазове и унутрашње захтеве за
развојем земље. Међународни изазови се огледају у
чињеници да су наука и технологија променили
начин економског развоја јер иновације данас
представљају основ економског развоја сваке земље.
Систем интелектуалне својине постао је основни
систем тржишне економије и стратешки извор сваке
земље. Уз то све више земаља формулисало је своје
стратегије и политике интелектуалне својине.
ЗИС / RS / IPO

Унутрашњи разлози за доношење стратегије
налазили су се у чињеници да је Кина била у
економској и друштвеној транзицији из система
јефтине радне снаге и економије засноване на
ниском профиту у систем економије засноване на
знању и високом профиту. Стратегија је добила
назив „Стратегија 112579“ јер се заснивала на 1
теми, 1 водећем принципу, 2 стратешка циља, 5
стратешких фокуса, 7 посебних задатака и 9
стратешких мера. Основ стратегије представља њена
тема а то је Кина као иновативна земља и модерно
друштво у свим аспектима. Водећи принцип
Стратегије огледа се у инспирисању, ефикасном
коришћењу и заштити иновација. Два стратешка
циља (краткорочни и дугорочни) су значајно
унапређење система интелектуалне својине и
повећање свести о њеном значају као и стварање
земље са високим нивоом у креирању, коришћењу,
заштити
и
администрирању
интелектуалном
својином. Стратешки фокуси усмерени су на
побољшање
режима
интелектуалне
својине,
промоцију стварања и коришћења интелектуалне
својине, јачање заштите права интелектуалне
својине, спречавање злоупотребе права и неговање
културе интелектуалне својине. Посебни задаци
односе се на патенте (стварање базе патената у
најзначајнијим областима технике, побољшање
квалитета патената и стварање баланса између
интереса носиоца патента и јавности), жигове
(заштита права, одржавање фер конкуренције,
охрабривање фирми да користе жигове и
поједностављивање административних процедура у
поступку заштите), ауторско право (подршка развоју
креативних индустрија, решавање питања пиратерије
у складу са законом, промоција комерцијализације),
пословну тајну (успостављање система управљања
пословни тајнама), заштиту биљних сорти (развој
нових биљних сорти, стварање баланса међу
интересима различитих корисника), интелектуална
својина у специфичним областима (ознаке
географског порекла, традиционално знање, генетски
ресурси, фолклор и топографије полупроводничких
производа) и националну одбрану у вези са
интелектуалном
својином
(успостављање
јединственог
механизма
и
унапређење
администрације). Прописане стратешке мере су рад
на увећању капацитета за стварање интелектуалне
својине,
охрабривање
комерцијализације
и
коришћење права интелектуалне својине, убрзавање
развоја правног система за интелектуалну својину,
побољшање
спровођења
права,
јачање
администрације задужене за интелектуалну својину,
развој
посредничких
сервиса
у
области
интелектуалне својине, развој људских ресурса,
промоција културе интелектуалне својине и ширење
међународне сарадње. Потенцијални резултати
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националне стратегије дефинисани су на два нивоа.
У периоду 2020-2035 Кина ће тежити да изгради себе
као јаку земљу чији се развој базира на
интелектуалној својини. Од 2035. године, Кине ће
градити систем интелектуалне својине са кинеским
карактеристикама и светским статусом.
Zhou Qian (Department of Treaty and Law,
CNIPA) дала је преглед кинеског патентног система
са посебним освртом на скорашње измене закона.
Патентни правни систем у Кини заснива се на
неколико ниво правних регулатива:
-

-

-

-

Закони које доноси Национални народни
конгрес нпр. Опште одредбе цивилног закона
(члан 123 садржи дефиницију предмета
интелектуалне својине) и Закон о патентима;
Административним
регулативама,
које
припрема Државни савет. У области патената
постоје 3 правилника и то Правилник о
патентном закону, Правилник о патентној
агенцији и Правилник о патентима значајним за
националну одбрану;
Локалне регулативе, које се усвајају на нивоу
провинција и које као такве немају дејство на
читавој територији Кине нпр. Закон о патентној
заштити и промоцији у Пекингу, Закон о
патентној заштити и промоцији у Тијанњину,
Закон о патентној заштити и промоцији у
провинцији Чејанг;
Административне процедуре, које формулише
Кинеска национална управа ради примене
Закона о патентима и административних
регулатива. У ову групу спадају водичи за
патентно испитивање, административне мере за
спровођење права, мере за одређивање
првенства и приоритета приликом испитивања
патената, мере за одређивање принудне
лиценце, итд.

Патент у Кини може да се региструје за три
различита предмета заштите и то патент за
проналазак, патент за користан модел и патент за
дизајн. Формално испитивање спроводи се за
корисни модел и дизајн, који важе укупно 10 година,
док се пријава за проналазак објављује, након чега
следи суштинско испитивање. Патент може да важи
20 година, од датума подношења. Током
презентације издвојени су кључни чланови Закона о
патентима, који има 8 поглавља и 76 чланова, који су
детаљније представљени. Члан А6 дефинише питање
власништва над патентом. Према Закону право на
заштиту проналаска који је створен у оквиру радног
односа или користећи материјал или техничку
опрему послодавца, припада послодавцу. У свим
другим случајевима право на подношење пријаве
има проналазач. Када је реч о проналску у коме је
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проналазач користио материјал или техничку опрему
послодавца, право на подношење пријаве може бити
дефинисано кроз уговор. Члан А19. Закона
дефинише понашање страних подносилаца који
немају пребивалиште или седиште у Кини. Пријаве
страних подносилаца третирају се у односу на
релевантне уговоре или међународне конвенције или
на бази принципа реципроцитета. Када страно лице
поднесе пријаву патента или има друга посла у вези
са патентима у Кини, он мора ангажовати патентног
заступника. Члан А2 Закона дефинише предмет који
може бити патентибилан. Проналазак се односи на
ново техничко решење производа или поступка.
Корисни модел представља ново техничко решење
или облик, односно структуру производа. Дизајн
представља нови облик, мустру или комбинацију
боја са обликом производа. Патент се не може
признати за проналаска који су у супротности са
социјалним или етичким нормама као и за
проналаске који се базирају на генетским изворима
који су створени илегалним путем. Патентни систем
у Кини је систем првог подношења. Ово значи да
уколико два или више подносиоца поднесу пријаву
за исти проналазак, патент се може одобрити
подносиоцу који је први поднео пријаву.
Подносиоци који намеравају да поднесу пријаву у
иностранству за заштиту проналаска или корисног
модела који је развијен у Кини, морају тражити
унапред од Управе поверљиво испитивање. Основни
услови за заштиту када су у питању проналасци и
корисни модели су новост, инвентивност и
практична применљивост, док се дизајн може
признати уколико су испуњени услови да дизајн није
део претходног дизајна, да је значајно различит од
претходних решења и да није у конфликту са
дизајнима других лица. Приликом подношења,
подносилац мора доставити захтев, опис, патентне
захтеве и апстракт (за проналазак или корисни
модел) односно захтев, нацрт или фотографије и
кратак опис дизајна (за дизајн). Када је у питању
испитивање проналаска, након подошења пријаве и
формалног испитивања, пријава се објављује (18
месеци након датума подношења). Суштинско
испитивање, за које је потребно поднети захтев у
року од 3 године након датума подношења, може
резултирати признањем патента или одбијањем
пријаве. Уколико је пријава одбијена, а подносилац
није задовољан таквом одлуком, он може захтевати
поновно испитивање и то у року од 3 месеца од
пријема одлуке о одбијању. Одлуку о поновном
испитивање доноси Патентни савета за поновно
испитивање, који може подржати претходну одлуку
испитивача или вратити пријаву испитивачким
одељењима на поновно испитивање. Након признања
може се покренути поступак поништаја патента док
се на све одлуке Завода може поднети тужба. Захтев
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за поништај може поднети било која особа, након
објављивања признатог права. Орган надлежан за
спровођење процедуре поништаја је Патентни савет
за поновно испитивање, који може делимично или у
целини поништити патент или одржати право онако
како је признато. Страна која није задовоља одлуком
може у року од три месеца поднети захтев суду. У
последњих неколико година, кинеска влада је
покренула бројне програме са циљем побољшања
патентног система. Међутим и поред тога нови
проблеми и нове контрадикторности су се појавиле у
патентној заштити као нпр. високи трошкови,
потешкоће у обезбеђивању доказа за носиоце права
итд. Ово је био разлог због којег је Национални
комитет Народне Републике Кине извршио ревизију
патентног система и као кључне проблеме издвојио:
квалитет патената који није на довољно високом
нивоу да би задовољио потребе економије, повреда
права се дешава често, постоји недостатак
ефикасности у примени патената и ограничени
капацитети јавног сервиса. Све ово резултовало je да
је Национални Конгрес 2013. године као приоритет
прве категорије поставио измену закона о патентима.
У другој половини 2014. године почелу су припреме
а предлог Закона коначно је предат на усвајање
Националном савету у децембру 2018. године.
Измене се у највећој мери односе на јачање
спровођења патентог права, промоцију коришћења
патената, изградњу услужно орјентисане Владе и
јачање заштите за индустријски дизајн тј. продужење
трајања заштите дизајна са 10 на 15 година.. Како би
се постигло боље спровођење права унапређене су
процедуре за обезбеђивање доказа повреде права,
повећане су казнене мере (уведена је компензација за
штету насталу намерном повредом патента,
пооштрене су административне санкције за повреду
патента и побољшане су административне мере
спровођења права) и уведено је кажњавање повреде
права на интернету. Ово последње се односи на
одредбе којима се дефинише да је провајдер
интернет услуге који је имао сазнања да интернет
корисник користи услугу како би повредио патент и
који није преузео неопходне мере како би зауставио
повреду (брисање, скривање или дисконекција линка
ка производу који повређује право), одговоран,
заједно са интернет корисником, за повреду патента.
Уколико носилац патента или заинтересована страна
може доказати да се интернет услуга користи за
повреду патентног права, он може обавестити
провајдера како би преузео потребне мере.
Преглед кинеског закона о жигу дала је Dai
Shanpeng (Legal Affairs Division, Trademark Office,
CNIPA). Правни систем којим се уређује заштита
жига у Кини регулисан је Законом о жиговима и
Правилником о спровођењу одредби Закона као и
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регулативама које се доносе на министарском нивоу
као што су мере за регистрацију колективних и
жигова гаранције, одредбе за одређивање и заштиту
познатих жигова. Први пропис из области заштите
жигова донет је у Кини 1904. године, док је тренутни
закон ступио на снагу 1982. године и од тада је
доживео три измене. Према Закону о жиговима,
сваки знак који је погодан за разликовање роба или
услуга појединца, правног лица или било које друге
организације а који укључује речи, слова, бројеве
тродимензионалне симболе, комбинацију боја,
звукова или наведених елемената, може бити
предмет заштите жигом. Процедура заштите
започиње подношењем пријаве, након чега се
пријава жига формално испитује. Ово подразумева
проверу подносиоца пријаве тј. његово право на
подношење пријаве, да ли је достављена неопходна
документација и да ли су плаћене прописане таксе.
Кроз бројне примере описан је процес суштинског
испитивање који обухвата проверу апсолутних
основа (јавни интерес и дистинктивност) и
релативних основа (ранија регистрација) за признање
жига. Број поднетих пријава за признање жига у
2018. години износио је укупно 731100 пријава.
Поређења ради, током 2008. године, у Кини је
поднето 69800. Просечно време испитивања пријава
је 6 месеци. Уколико се након спроведеног поступка
испитивања утврди да знак није у сагласности са
одредбама Закона, Завод одбија пријаву и писменим
путем обавештава подносиоцима о разлозима за
одбијање. Подносилац који није задовољан оваквом
одлуком, може у року од 15 дана да поднесе захтев
за ревизију одлуке. Уколико се и после извршене
ревизије подносилац не слаже са одлуком Одбора за
ревизију, може у року од 30 дана поднети тужбу
суду. Прва инстанца за административне спорове је
„Beijing 1st Intermediate People's Court“, а друга
инстанца је „Beijing Municipal High People's Court“.
Након признања жига било које лице, на основу
апсолутних разлога или претходни власник жига
односно заинтересовано лице, на основу релативних
разлога, могу поднети захтев за опозицију. Кроз
конкретне примере објашњени су разлози на којима
се заснива опизиција нпр. познати жиг, ауторско
право, право на лично име, географска ознака
порекла итд. На крају презентације објашњено је
шта представља повреду жига. Наглашено је да се
повредом сматра употреба, без дозволе носиоца
жига, идентичног знака на истом производу,
употреба истог или сличног знака на истом или
сличном производу који врло вероватно доводи до
забуне потрошаче, продаја робе која повређује
екслузивно право на употребу регистрованог жига,
замена туђег регистрованог знака и продаја робе са
тако замењеним знаком, помагање другим лицима да
изврше повреду жига.
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Систем заштите ознака географског порекла у
Кини представи је Li Yue (Geographical Indications &
Official Symbol Divison, IP Protection Department,
CNIPA). Посебан закон који регулише ову област
донет је 2005. године. Према њему производи са
ознаком географског порекла су производи који
након поступка заштите и признања добијају назив
на основу ознаке порекла а који потичу са посебног
подручија у коме квалитет, репутација и друге
карактеристике географске околине есенцијално
доприносе производу заједно са људским фактором.
Подносиоци захтева за признање ознаке порекла
могу бити локална влада или удружења произвођача.
Они бирају ознаку која не сме бити генеричког
карактера. Локална влада предлаже обим области у
оквиру које ће се ознака користити а национални,
локални или посебни стандарди се успостављају. За
техничко
испитивање
пријава
за
заштиту
географског порекла задужен је технички комитет
експерата. Они проверавају назив, квалитет, везу са
географским подручјем и спецификације. До сада је
у Кини регистровано преко 2380 ознака порекла, од
којих су 61 иностране ознаке. Регистроване ознаке
користи 8251 произвођач а вредност производа са
ознаком у промету је 1 трилион јуана. У Кини се
географске ознаке користе за унапређење регионалне
економије, као средство за развој недовољно
развијених области, промоцију трговине и
олакшавање међународног разумевања и признања.
У вези са тим, у марту 2019. године, Кина је издала
заједничка саопштења са Италијом и Француском у
којима обе стране пружају подршку прогресу
сарадње између Кине и ЕУ у погледу заштите
географских ознака порекла. У априлу 2019. године
Кина и ЕУ су започеле рад на заједничкој студији о
међусобној сарадњи у области вина и алкохолних
пића. Реорганизацијом националног завода, Управа
је преузела административне дужности које се
односе на географске ознаке, као и улогу
супервизора квалитета. Нова мисија под вођством
Управе је продубљивање међународне сарадње и
због тога је покренуто неколико пројеката. У току је
пројекат „100+100“, који се спроводи са ЕУ са
циљем да се до 2020. године, на територији Кине
призна 100 ознака порекла које су регистроване у
ЕУ, као и да се 100 кинеских ознака порекла призна
за територију ЕУ. Пројекат заједничког признања
„3+3“ склопљен је и са Јапаном а у плану су слични
пројекти и са Норвешком, Перуом и Корејом.
Qui
Junchang
(International
Cooperation
Department, CNIPA) је говорио о значају
међународне сарадње у развоју Управе. Он је
истакао да је активна међународна заштита
допринела успостављању и развоју кинеског система
интелектуалне својине и омогућила прилике Кини да
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учествује у управљању интелектуалном својином на
глобалном нивоу. Током 70-тих година, прошлог
века, у Кини је било доста контраверзи око питања
да ли права интелектуалне својине треба да буду
приватна или заједничка. Делегација Кина је кроз
посете другим државама скупљала релевантна
искуства и разјашњавала недоумице које су
постојале. Показало се да су све сумње нестале како
се систем развијао. У јануару 1980. године, Државни
Савет је усвојио захтев за успостављање патентног
система. Ово је значило и почетак активности
усмерених
на
изградњу
инфраструктуре,
аутоматизацију система и патентне документације, и
формирање и обуку кадра. Прва пријава патента
поднета је 01. априла 1985. године. Од тада, до данас
Кина је ратификовала 11 главних међународних
конвеција и уговора из области интелектуалне
својине. Реконструкцијом установе за заштиту
интелектуалне својине започело је ново поглавље у
међународној сарадњи. У последњих шест година
потписано је преко 200 уговора о сарадњи са преко
60 земаља/регионалних организација те се може рећи
да данас Кина има добре односе са свим великим
међународним и регионалним организацијама за
интелектуалну својину. Тренутно Управа има
неколико актуелних пројеката сарадње. Сарадња се
обавља у области испитивања пријава патената
(размена
праксе
у
области
претраживања,
испитивања и контроле квалитета са другим
заводима), тренинга (стипендирање посдипломских
студија за кандидате из земаља дуж „Каиша и пута“,
семинари за запослене из других завода, итд.),
аутоматизације и ИТ инфраструктуре (размена
патентне документације, унапређење система
претраживања, примена вештачке интелигенције у
раду испитивача) и јавних сервиса (финансирање
интелектуалне својине, радне платформе, стратегија
интелектуалне својине за мала и средња предузећа,
подизање свести о значају интелектуалне својине).
На крају предавања, као закључак наведено је да је
Кина учила из искуства развоја других система како
би дошла до решења које ће применити на својој
територији. Због тога се у Кини промовише
заједничко разумевање, а Кина активно учествује у
међународној политици ради стварања фер и
балансираног међународног система интелектуалне
својине.
Учесници семинара, поред тога што су се
упознали са радом Кинеске националне управе за
интелектуалну
својину
и
карактеристикама
остваривања појединих права интелектуалне својине
у Кини, су били у прилици да се кроз предавање
упознају и са историјом и културом Кине. Такође,
учесници семинара су имали прилику да посете
компанију Келун (Kelun Pharmaceutical Research
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Institute), која представља највећу фармацеутску
компанију у провинцији Сечуан и која интензивно
користи права интелектуалне својине за заштиту
својих истраживачко развојних активности. Са
стратегијом заштите интелектуалне својине на
универзитету, учесници су се упознали кроз посету
Универзитету за традиционалну кинеску медицину,
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где су им у изложбеним просторијама представљени
најзначајнији патентни и жигови овог Универзитета.
Последњег дана семинара организован је
„Салон интелектуалне својине“, у оквиру којег је
сваки учесник, презентовао систем заштите
интелектуалне својине у својој земљи.
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
WIPO РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О WIPO УСЛУГАМА ЗА ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНА МАЛА И
СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
Софија, Бугарска, 11. и 12. септембар 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Саша Здравковић, самостални саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
WIPO Регионални семинар о WIPO услугама за
извозно оријентисана мала и средња предузећа, у
заједничкој организацији са Заводом за патентне
Бугарске, одржан је 11. и 12. септембра 2019. године
у Софији. На семинару су учествовали регионални
представници из Бугарске, Северне Македоније,
Турске, Србије, Грузије и Румуније и локални
представници из Бугарске, из министарстава,
Привредне коморе, адвокатских канцеларија и малих
и средњих предузећа, укупно 40 учесника.
Семинар су отвориле директорка Завода за
патенте Бугарске Оља Димитрова
и Тамара
Нанајакара, WIPO, након чега је одржано прво
предавање „Преглед права интелектуалне својине за
извозно оријентисана мала и средња предузећа“.
Следеће предавање „Мадридски и Хашки
систем – најбоље стратегије за подношење пријава и
студије случајева“ одржао је Бернард Волкен,
патентни заступник из Берна. У оквиру предавања
приказани су примери стратегија за регистрацију
жигова и пример избора класа Ничанске
класификације за аутомобилску индустрију. При
избору класа за аутомобилску индустрију треба
знати да је класа 12 основна и неопходна, али да је
добро навести и класе 9, 10, 25, 28, 37, 41.
Додавањем и класа 16 и 36, обухваћено je свих девет
класа роба и услуга релевантних у ауто индустрији.
Наглашено је да се заштитом интелектуалне својине
смањује ризик од различитих ситуација повреде
права. Такође је истакнуто да најјачи и најпознати
жигови не падају са неба, нису резултат случајности,
већ добро осмишљене и испланиране стратегије.
Након тога су приказане друге корисне информације
које могу да се нађу на WIPO сајту, попут
калкулатора такси, статуса пријава, Мадрид-сервиса
за претраживање робе и услуга, затим примери
жигова: 3Д жигови „тоблероне“ 1141028 и 578176,
жиг у боји Телеком Немачка (розе 890375,
наранџаста боја 908137), сосијете 1001828 у црвенолила боји, жиг за холограм 683249 Groupment des
cartes bancaires, музички жигови RICOLA 838231 и
Телеком Немачка 729484, затим слоган „Just do it“,
наслов „Harry Potter“, док је као позициони жиг на
пливачкој опреми Арена показан пример 722608. У
презентацији је даље наведено да се индустријски
дизајн у већини земаља не испитује и да је доста
потцењен, па је представљено више судских одлука о
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повредама права, попут одлуке суда у Швајцарској
од 13. јула 2004. године у случају привеска, у којој је
суд потврдио кршење права, јер тужени није успео
да докаже оригиналност сопственог производа у
односу на регистровани. У неким земљама,
изостанак суштинског испитивања надокнађен је
законским претпоставкама и актима. У том смислу
су представљена два примера судских одлука у
Копенхагену из 2008. године, у којима је повреда
права судски потврђена, па су окривљени морали да
плате одштету. То су случајеви Reisenthel vs Zebra за
склопиве корпе и случај Staff vs Marc lauge за модел
панталона. Такође је представљен и пример куглице
са гуменим шиљцима као помоћног средства при
прању веша (регистрован индустријски дизајн
000217187-0001 – 004 из 2004. године) у коме је суд
изнео тврдњу да стечено право даје монопол над
дизајном, без прецизирања врсте робе за коју се
користи. На тај начин имамо да је код жигова за
заштиту за обележавање било које врсте робе и
услуга потребно назначити свих 45 класа роба и
услуга, док је код дизајна тај проблем решен
јединственом заштитом без посебно наведених класа
роба и услуга. Поред тога, предности заштите
дизајном су следеће: у случају утврђивања повреде
дизајна не тражи се доказивање коришћења, таксе су
знатно ниже, али је заштита дизајном временски
ограничена на само 25 година. У наставку су
представљени примери за дизајн паковања, етикета и
лого (Nestle DM/077205, Nestle DM/074008
Bundesrepublik Deutschland DM/078389, Ice watch
DM/078399, TM IR 1124272), примери из ауто
индустрије, у којима се уз достављени диклејмер,
штите различите перспективе одређених делова
возила (нпр. Daimler AG DM/070912, DM/076650,
DM/076222,
DM/075740,
DM/071034).
На
фотографијама делови обележени тамном или
плавом бојом нису заштићени, док су осветљени
обојени делови заштићени дизајном. Поред тога,
дати су примери приказивања дизајна путем
фотографија или цртежа (нпр. Лидл DM/066980,
DM/066875),
пример
комбинације
приказа
фотографијама и цртежима у једној истој пријави
(нпр. Eisen Gmbh, DE DM/052026), пример за приказ
у боји и/или црно бели приказ (Hilti, LI DM/075961).
Наглашено је да код индустријског дизајна,
фотографијама и цртежима, често може много више
да се прикаже, него дугачким описима (нпр. Cartier
ЗИС / RS / IPO
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DM/062910, Nestle DM/047707). У закључку су
приказани
и
наведени
случајеви
повреде
индустријског дизајна са судским епилогом.
Након тога, директорка Оља Димитрова
одржала је предавање „Услуге које пружа Завод за
патенте Бугарске“. За подносиоце РСТ пријава из
Бугарске, за испитивање пријава надлежан је Завод
за патенте Русије. Таксе за претраживање за пријаве
на руском износе 130$, док за пријаве на енглеском
износе 612$. Редовна такса за међународну пријаву
износи као и у Србији 1330 CHF, односно 133 CHF за
физичка лица (90% умањена). Такса за комуникацију
са Заводом Русије износи 80 BGN (бугарских лева).
Од онлајн услуга, представљено је претраживање
база и начин подношења е-пријава на сајту Завода за
патенте Бугарске.
Наредно предавање „Интернет домени и
повреда жигова“ одржао је Асен Алексијев, патентни
заступник. У излагању је речено да је за 20 година,
WIPO центар за арбитражу и медијацију примио
више од 43.000 случајева, којима је обухваћено
79.000 имена домена. У њима су учествовале странке
из 177 земаља и преко 400 панелиста из 50 земаља.
Одлуке су објављене на 21 језика. Поступак се
покреће подношењем жалбе, након чега се именују
панелисти. Након доношења одлуке, обавештавају се
стране и одлука се спроводи. Таксе за поступак за 1
до 5 имена домена у случају ангажовања једног
панелисте износи 1.500$, односно 4.000$ у случају
ангажовања три панелисте. У случају 6 до 10 имена
домена такса за једног панелисту износи 2.000$,
односно 5.000$ за три. Свака странка је дужна да
сноси сопствене трошкове.
У поподневном делу Тамара Нанајакара
одржала је предавање о услугама које WIPO пружа
за развојно-истраживачки сектор и услузи
дијагностике интелектуалне својине у оквиру које је
објављен нови алат са питањима за клијенте.
Представљен је и програм IP Panorama са 12
интерактивних модула и студије случајева у оквиру
IP Advantage.
Випин Сахора, представник WIPO, говорио је о
глобалним базама података за сва права
интелектуалне својине и алатима доступним на
WIPO сајту. Представљене су следеће базе:
Patentscope, Global Brand database, Global design
database и WIPO Lex. У оквиру WIPO Lex могуће је
претражити све релевантне законе и прописе из
области интелектуалне својине на циљаним
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тржиштима, ради провере које право је могуће
заштитити. Као пример, представљена је претрага
помоћу Patent Register Portal за приступ регистрима
са правним статусом пријава и збиркама патентних
информација. Такође је представљена претрага
помоћу Patentscope - Cross-lingual Expansion за
претрагу
синонима и превод термина, које
проналазачи могу да користе да би боље изразили
концепт свог проналаска. Ову претрагу могуће је
обавити на 14 језика (кинески, дански, холандски,
енглески, немачки, јапански, руски и други језици).
Након тога представљена је база WIPO Pearl која
садржи збирке научне и техничке терминологије на
више језика, па је од помоћи за идентификацију
релевантних кључних речи и концепата за детаљнију
претрагу. У оквиру предавања представљени су и
нови WIPO алати, попут WIPO Green за размену
технологија, затим WIPO Re:Search, Accessible Books
Consortium (ABC), као и WIPO Inspire који је у
развоју.
На крају првог дана, представници из региона
изнели су сопствена искуства у раду са малим и
средњим предузећима и услугама које пружају
национални заводи. Том прилоком сам поменуо
услуге Завода: Дијагностику интелектуалне својине,
консултације 1на1 у оквиру VIP4SME, дан отворених
врата, семинаре и радионице, као и могућност
електронског подношења пријава.
Другог дана семинара предавање „Стратешка
употреба система интелектуалне својине за потребе
малих
и
средњих
предузећа
и
њихове
конкурентности на тржишту“ одржала је Михаела
Михајлова,
представница
Привредне
коморе
Бугарске. У предавању је било речи о услугама
Привредне коморе Бугарске у области интелектуалне
својине, представљени су примери из праксе
успешних предузетника који су власници права
интелектуалне својине на територији Бугарске, попут
Cupffee и Wooden spoon.
Последње предавање одржала је Елена
Божинов-Милар, патентна заступница из канцеларије
Божинов и Божинов, која је представила више
примера заштићених жигова, као и услуге које се
малим и средњим предузећима пружају у поступку
заштите интелектуалне својине.
Семинар је окончан панел дискусијом свих
учесника регионалног семинара.
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
WIPO-SAKPATENTI TRAIANING COURSE ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Тбилиси, Грузија, од 16. до 20. септембра 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Биљана Јовичић, начелник Одељење за регистре
Игор Грујић, саветник Одељење за жигове
Као представници Завода за интелектуалну
својину Републике Србије учестовали смо у раду
WIPO академије која је организована од стране
Светске организације за интелектуалну својини
(WIPO) и Националног центра за интелектуалну
својину Грузије (SAKPATENTI).
Наведени догађај је одржан у периоду од 16. до
20. септембра 2019. године. Поред представника
Републике Србије у раду наведеног тренинг курса о
географским ознакама учестовали су још и
представници следећих држава: Бангладеша, Бутана,
Етиопије, Индије, Индонезије, Јордана, Мозамбика,
Казахстана, Републике Кореје, Таџикистана, Уганде
и Замбије. Осим представника наведних држава, у
раду су учествовали још земља домаћин Грузија и
предавачи из WIPO, невладине организације која се
бави и географским ознакама - REDD и Украјине.
Првог дана тренинг курса присутнима су се на
отварању овог овог догађаја, обратили господин
Јоaquin Alvarez службеник из Програма за обуку и
професионални развој (WIPO), као и директор
Националног центра за интелектуалну својину
Грузије - Sakpatenti, господин Genadi Lebanidze. Oни
су поздравили учеснике и изразили су задовољство
што се већ пету годину заредом успешно организује
WIPO-SAKPATENTI тренинг курс о географским
ознакама, у заједничкој организацији Светске
организације за интелектуалну својину (WIPO) и
SAKPATENTI Националног центра за интелектуалну
својину Грузије.
Прва тема на овом тренинг курсу је била
„Концепт географских ознака кроз примере“. Ову
тему је представио господин Nikoloz Gogilize,
адвокат за интелектуалну својину. Oн је дао
дефиницију географских ознака националног
законодавства Грузије, према којој је географска
ознака назив географског места на коме се производе
робе чије су посебне карактеристике последица
места порекла и људских фактора. Такво место може
бити микро зона, село, град, регион или чак и нека
држава. Подвукао је основне бенефите географских
ознака, а то су: допринос развоју економије и
туризма у региону, помоћ људима да остану у својим
регионима, увећање цене производа на тржишту,
извоза производа и гаранција његовог квалитета.
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Друга тема SAKPATENTI курса је била
„Различити системи заштите географских ознака Trademark систем и Sui Generis System“. Oву тему је
представила госпођа Ketevan Kiladze, начелник
Одељења за међународну и правну сарадњу,
SAKPATENTI. Oна је у својој презентацији истакла
да учесници тренинга треба да препознају основне
системе заштите географских ознака и разлике
између Sui generis и жиговног система заштите
географских ознака. Навела је и примере познатих
производа заштићених географском ознаком, као
што су Prosecco (италијанско пенушаво вино), Chacha
(грузијско жестоко пиће), Champagne (шампањац),
Parmigiano Regianno, Kindzmarauli-чувено грузијско
вино и сл. У наставку, она је дала дефиницију
географске ознаке према којој је ознака порекла назив
или друго име које се односи на такво подручје, које
служи за означавање добара, која потичу из одређеног
места, региона или, у изузетним случајевима, државе,
а чији су квалитет или карактеристике у основи или
искључиво последица његовог географског окружења,
укључујући природне и људске факторе. Навела је да
у Грузији постоји 48 заштићених географских ознака
или ознака порекла, и то највише за вина - 20, 13 за
сиреве, 8 за минералне воде, једна за жестоко
алкохолно пиће. Представила је и правни оквир
заштите географских ознака у Грузији, који је
регулисан следећим законима - Закон о ознакама
порекла и географским ознакама робе, Закон о
виновој лози и вину, Декрет председника о заштити
порекла и остале Уредбе надлежних министарстава. У
Грузији подносилац захтева или власник / носилац
географске ознаке, може бити - група произвођача,
(удружење, конзорцијуми), јавна власт или правно
лице јавног права или појединачно физичко или само
у изузетним случајевима правно лице. Као географске
ознаке, у складу са законом Грузије, не могу бити
заштићени: генерични називи, знаци који су исти или
слични већ заштићеним жиговима, називи супротни
јавном поретку или моралу. На крају своје
презентације, она је навела сертификационе и
колективне жигове као алтернативне начине за
заштиту географских ознака и пример чувеног
грузијског жестоког пића-ракије „Ћаћа“, које је
заштићено као географска ознака под овим називом,
као жиг „zearis“ и има заштићену карактеристичну
боцу као дизајн.
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Трећа тема првог дана курса била је
„Међународни оквири за заштиту географских
ознака“, коју је такође представио господин Nikoloz
Gogilize, адвокат за интелектуалну својину. Он је
навео да, када је реч о међународној заштити
географских ознака, примењују се следећи
међународни споразуми: Париска конвенција о
заштити индустријске својине, Лисабонски споразум
о заштити ознака порекла и њиховог међународног
регистра, ТРИПС споразум, Мадридски споразум о
међународној регистрацији жигова, билатерални
споразуми о узајамној заштити географских ознака.
Након што је дао кратак приказ ових споразума, он је
навео да постоји алтернативни начин за заштиту
географских ознака, подношењем директне пријаве у
земљама у којима се оне штите, па је изнео податак
да је Грузија поднела таквих пријава15 у Америци, 4
у Кини, 21 у Казахстану, Јерменији 6, Белорусији 21,
Киргистану 7, 6 у Азербеџану и Русији.
Четврта тема првог дана курса била је
„Географске ознаке као оруђе за промоцију
производа чији квалитет је везан за порекло - случај
Грузија“. Ову тему је представио господин David
Gabunia, начелник IP тренинг центра, Sakpatenti.
Након његове презентације представници Завода
земаља учесница овог догађаја су одржали своје
презентације о заштити географских ознака у својим
земљама. У име представника нашег Завода за
интелектуалну својину презентацију је одржала
госпођа Биљана Јовичић, начелник Одељења за
регистре. Она је најпре истакла да је Србија међу
првим потписницама Париске конвенције за
индустријску својину, након чега је представила и
историјат нашег Завода и његову организациону
структуру. Говорећи о систему заштите географских
ознака, госпођа Јовичић је представила Sui Generis
System, односно навела да се у нашој земљи о
области заштите географских ознака, примењује
Закон о географским ознакама чије су последње
измене усвојене 2010 године. Такође је навела и
представила
број
домаћих
и
међународно
заштићених географских ознака у нашој земљи, као
што су Пиротски ћилим, Ужички кајмак, Футошки
купус. Нагласила је на крају и да је у Србији и
Европи по први пут заштићена и услуга путем
географске ознаке, и то Чигота, за услуге у области
медицине. Након одржаних презентација, на крају
првог дана овог догађаја одржане су и вежбе у
групама, са задатком да се наведу примери система
заштите географским ознакама Trademark систем и
Sui Generis System, a чији је модератор био господин
Pascal Bernanrdoni из невладине организације REDD,
са седиштем у Женеви, која се између осталог бави и
географским ознакама.
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Другог дана Sakapatenti тренинг курса, прва
тема је била „Економска и социјална вредност
географских ознака, укључујући трошкове и
бенефите“. Ову презентацију је одржао господин
Pascal Bernanrdoni. Он је истакао да су географске
ознаке алати за мале произвођаче који им помаже да
заједнички развију стратегију за промоцију и
очување својих производа и територије. Процес
заштите географскким ознакама се ослања на
свеобухватан приступ у решавању многих питања
као шту су квалитет и безбедност хране, развој
стандарда и територијални приступ. Представио је
више светски познатих географских ознака међу
којима и чувени Грујер сир (Gruyère cheese) из
Швајцарске. Он је представио и истакао значај
Организације представника произвођача Грујер сира
у систему ланца вредности и производње овог сира.
Ланац производње овог сира обухвата чак 2600
произвођача млека, 190 млекара, продавце на мало
где се у његовој производњи користи високо
квалитетно млеко. Годишње се производе чак 30.000
тона овог светски познатог сира, од чега се прода чак
15.000 тона у Швајцарској. Овај сир је 2001. године
добио статус заштићене географске ознаке и од тада
се сви произвођачи овог сира у Швајцарској морају
придржавати
одређених
стандарда
његове
производње. Наведени сир је чак 4 пута у току
различитих година, проглашен за најбољи сир на
свету. Назив Грујер је заштићен широм света, у
Русији, Америци, Швајцарској, Јужној африци и
Европи.
Друга тема овог дана курса је била „Управљање
географским ознакама“. Ову тему је представио
господин David Gabunia, начелник IP тренинг
центра, Sakpatenti.
Следећа
тема
је
била
„Заштита
непољопривредних
производа
географским
ознакама“. Ову презентацију је одржала госпођа
Manana Pruidze, заменик директора, Sakpatenti. Она
је навела да је основна сврха њене презентације да се
схвати
концепт
заштите
непољопривредних
производа географским ознакама и упознавање са
тренутним међународним оквирима за то. Навела је
да су објекти заштите географским ознакама поред
пољопривредних производа, и вина, жестока
алкохолна пића, памук, цигаре, минерална вода,
рукотворине, керамика, камење, мермер, сатови и
накит. Набројала је познате непољопривредне
производе заштићене географским ознакама као што
су: швајцарски сатови, немачки „солинген“ ножеви
или шкотски тартан. Могућности које пружа заштита
непољопривредних производа су економски раст,
нова тржишта, развој туризма, укључивање
становништва у јединствени ланац производње,
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лакше задржавање локалног становништва у својим
срединама, очување традиције и културе. Као један
од
недостатака
заштите
непољопривредних
производа географским ознакама је непостојање
јединственог система заштите у том погледу на
нивоу ЕU.
У поподневном делу тренинг курса тема је била
„Систем контроле географских ознака“. Ову тему су
презентовали господин Pascal Bernanrdoni и Nikoloz
Gogilize. Истакнуто је да Систем контроле ГО
обухвата: аутоматску контролу, интерну контролу,
екстерну и државну контролу. Државна контрола
обухвата
кориснике
географских
ознака,
сертификационо
тело,
асоцијације,
контролу
унутрашњег тржишта против фалсификовања и
извозна тржишта. У оквиру ове презентације
приказана је и процедура сертификације вина и
жестоких пића у Грузији која обухвата: регистрацију
произвођача вина путем пријаве, која се може
поднети и преко интернета; узимање узорака са
сваког LOT (серијски број вина) од стране
пријавиоца/произвођача вина; хемијска анализа
узорака вина или жестоких пића; писмени захтев за
добијање
сертификата
достављен
надлежној
агенцији; органолептичка конзумација вина од
стране сталне Комисије за испробавање вина.
На крају другог дана овог догађаја одржане су
вежбе и дискусија о механизимима контроле
географских ознака.
Трећег дана Sakpatenti тренинг курса,
организована
је
студијска
посета
чувеним
произвођачима вина, где су учесници семинара
имали прилике да виде сам процес производње
квалитетних грузијских вина, винограде са засадима
аутохтоних сорти од којих се производе ова вина,
као и да дегустирају најквалитетнија грузијска вина
заштићена географским ознакама, као што су
Мукузани, Киндсмараули, Марани. Након тога је
организована и посета Агенцији за вина, где је
представљен
процес
контроле
производње,
стандарда и квалитета грузијских вина. У
послеподневним часовима је организована и посета
Музеју у коме се налазе прострорије неких од
значајних грузијских владара, који су водили рачуна
и о производњи вина и где су се такође чувала и
значајна грузијска вина. На крају овог веома
занимљивог дана за све учеснике курса, је
организована свечена вечера у ресторану окруженом
предивном грузијском природом и планинама. Ту су
служена квалитетна грузијска вина и традиционална
грузијска храна. Присутнима се уз здравицу обратио
и директор Националног центра за интелектуалну
својину Грузије господин Genadi Lebanidze, који је
свим присутнима пожелео добро здравље и пријатан
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боравак у Грузији. Након тога су се свима кратко
обраћали и учесници тренинг курса, који су изразили
велику
захвалност
домаћину
на
одличној
организацији догађаја. У име нашег Завода,
присутнима се обратио Грујић Игор, саветник, који
је у неколико реченица захвалио домаћинима на
топлој добродошлици, одличној организацији,
великом гостопримству и срдачности домаћина овог
курса - Националном центру за интелектуалну
својину Грузије, Sakpatenti. Грујић Игор је још
истакао и да је за грузијски Национални центар за IP
великo признање и привилегија да су већ пету
годину заредом организатори WIPO академије о
географским ознакама, подржани од стране Светске
организације за интелектуалну својину, стајући тако
у ред најразвијенијих земаља света, у којима се
организује WIPO академија, попут Швајцарске,
Норвешке или Канаде.
Четвртог дана овог тренинг курса, присутнима
се обратила госпођа Yulija Prokhoda, правни експерт
WIPO и Украјине за географске ознаке. Теме њене
презентације су биле: „Дебата у оквиру WIPO везана
за географске ознакаме и њихов већи ниво заштите“,
затим „ Могућност забуне између географских
ознака и жигова“ као и „Географске ознаке и
традиционално знање“. Говорећи о географским
ознакама и традиоционалном знању госпођа Yulija
Prokhoda је навела да се члан 9. 2 Међународног
уговора о биљним генетским ресурсима за храну и
пољопривреду
Организације
за
храну
и
пољопривреду (FAO) бави заштитом традиционалног
знања важног за биљне генетске ресурсе за храну и
пољопривреду. У Декларацији Уједињених нација о
биолошкој разноликости (CBD) се између осталог
каже да ће „Уговорна страна, колико је то могуће и
по потреби и подложно свом националном
законодавству, поштовати, чувати и одржавати
знање, иновације и праксе аутохтоних и локалних
заједница које садрже традиционалне стилове
живота релевантне за очување и одрживу употребу
биолошке разноликости и промовисати њихову ширу
примену уз одобрење и укључивање носилаца таквог
знања, иновација и пракси и подстицати праведно
дељење користи које произилазе из коришћења
таквог знања, иновација и праксе ”. Она је навела
пример биљне сорте „RICE BASMATI“- сорта дугог,
ароматичног пиринча, који традиционално потиче са
индијског потконтинента. Септембра 1997. америчка
компанија Ricetec добила је амерички патент o
"линијама и житарицама басмати-пиринча". Патент
обезбеђује линије пиринча басмати и начине њихове
анализе. Koмпанија Ricetek, чији је власник принц
Ханс-Адам из Лихтенштајна, била је суочена са
међународним
осудом
због
оптужби
за
биопиратство. То је такође изазвало кратку
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дипломатску кризу између Индије и Сједињених
Држава, а Индија је претила да ће то питање пренети
на Светску трговинску организацију као кршење
TRIPSA. Како добровољно, тако и због ревизије
одлука америчкog Завода за патенте и заштитне
знакове, фирма Ricetek је изгубила или повукла
већину патентних захтева, укључујући, што је
најважније, право да своје производе од пиринча
називају "basmati". Говорећи о заштити производа и
услуга географском ознаком, госпођа Yulija Prokhoda
је споменула као веома занимљив и користан пример
заштите услуге географском ознаком у Србији
„Чигота“, за медицинске услуге, наводећи да је то
први случај заштите услуге географском ознаком у
Европи, док у свету већ постоје такви случајеви.
Након њеног излагања сви учесници су подељени у
две групе са задацима да прикажу механизам
контроле квалитета у једној организацији и како у
њој успоставити ефикасан систем контроле
географских ознака.
Иначе, последњи дан Sakpatenti тренинг курса
је одржан у седишту Наицоналног центра за
интелектуалну својину Грузије-Sakpatenti. Тада су
представници свих група, кроз презентације, изнели
своја решења задате теме, односно, како би требало
да функционише ефикасан систем контроле
квалитета географских ознака у задатом случају
(интерни, екстерни и државни). Биљана Јовичић је
излагала у име своје групе, где је такође представила
и како у Србији функционише спољна/екстерна и
државна контрола, односно ко је све укључен у
систем контроле географскох ознака. Toм приликом,
у велелепној, модерној згради овог Центра уручене
су дипломе свим учесницима овог курса. Након
завршетка ове церемоније, учесници курса су имали
прилике да виде и посете две најстарије хришћанске
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Цркве у Грузији, које спадају у најстарије
хришћанске цркве у историји хришћанства.
Целокупан Sakpatenti тренинг курс, био је
изузетно занимљив, користан и одлично организован
од стране домаћина, где смо као представници
Републике Србије узели активно учешће како током
самих предавања, тако и том различих вежби
организованих по групама. Поред исцрпних
предавања о географским ознакама имали смо
прилику да упознамо и богату историју, културу и
традицију Грузије, пробамо њихова врхунска вина
заштићена географским ознаком, једном речју да
осетимо дух и гостропримство ове најстарије
хришћанске земље. Сигурни смо да ће наше учешће
на овом скупу, наставити активну сарадњу између
Завода за интелектуалну својину Србије и
Националног центра за IP Грузије, који сваке године
позива представнике нашег Завода како на WIPO
академију, тако и на друге догађаје везане за
интелектуалну својину који се одржавају у Грузији.
На крају, можемо закључити да предности
система заштите географских ознака: допринос у
развоју економије и туризма у региону; помоћ
људима да остану у својој земљи; повећање цене
производа на тржишту; извозни потенцијал
производа; гаранција квалитета производа; повећање
видљивости земље; улазак на међународно тржиште
тог производа (здрава конкуренција); могућа
сарадња малих произвођача чиме се обезбеђује
лакши начин заштите роба и услуга, јесу
применљиве и у српском моделу заштите, чиме се
унапређује целокупан економски и привредни развој
Србије.
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„EPOQUE Net ПРЕТРАЖИВАЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО) УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕТРАЖИВАЊЕ У
НЕПАТЕНТНОЈ ЛИТЕРАТУРИˮ, OS28-2019
Хаг, 23. до 27.9. 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Зорица Петровић, саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
У Европском заводу за патенте у Хагу од 23. до
27. септембра 2019. године одржан је семинар ЕПО
Академије под називом „Epoque Net Searches
(Advanced level) including searching in Non-Patent
literature“. Циљ семинара је био упознавање учесника
са напредним функцијама алата за претраживање
Epoque Net, као и стицање знања и вештина ради
повећања ефикасности претраживања у патентним и
непатентним базама података. Семинару су поред
представника националних завода чланица Европске
патентне
организације
присуствовали
и
представници других националних завода. Завод за
интелектуалну својину су представљали Милан
Миљевић, самостални саветник у Одељењу за
машинство, електротехнику и општу технику и
Зорица Петровић, саветник у Одељењу за
машинство, електротехнику и општу технику. Поред
представника Србије, семинару су присуствовали
представници следећих земаља: Албаније, Аустрије,
Белгије, Грчке, Естоније, Колумбије, Мађарске,
Марока, Мексика, Пољске, Португалије, Румуније,
Словачке, Турске, Француске, Чешке, Шведске и
Шпаније.
Уводну реч при отварању семинара одржао је
господина Paul Schwander (Head of Department, IT
Cooperation Business Partner, EPO), након чега је
Radu David, патентни испитивач у ЕПО, представио
агенду семинара.
Прву презентацију је одржао господин Alan
Bacon, патентни испитивач у ЕПО. Презентација се
односила на функције актуелне верзије 5.20 Epoque
Net-а. На почетку су описане логичке базе података
(logical databases). Логичка база података је
виртуелна база података која представља скуп
физичких база података. Претраживање у логичкој
бази
се
спроводи
преко
јединственог
идентификационог броја (Reference Identifier – RID)
који се додељује сваком документу, а који је повезан
са бројем пријаве (application number). Логичка база
не укључује сва поља физичких база ради
избегавања
дуплирања
података
приликом
претраживања и приказивања резултата претраге.
Тако из базе EPODOC укључују поља: PN, AP, PR,
CPC и IC , док из база EPODOC и WPIAP користе
поље ТI. Лoгичке базе се не ажурирају, већ се само
ажурирају физичке базе које логичка база обухвата,
при чему логичка база увек омогућава приступ
најактуелнијим подацима сваке физичке базе коју
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обухвата. Логичка база је динамичка у смислу права
приступа. Другим речима она се прилагођава
физичким базама у складу са правима приступа
корисника. Основна предност логичких база је
претраживање помоћу једног упита, који резултира
једним приказаним резултатом, при чему нема
потребе пребацивати податке из једне базе у другу.
Логичким базама се приступа преко Internal-a
(команда ..FI LD), након чега се добија листа 3
логичке базе за три језика ЕПО (PATDEW,
PATENW, PATFRW). Кликом на сваку базу добија се
колекција физичких база коју дата логичка база
садржи. Листи доступних поља са одговарајућим
описима се приступа преко команде ..FIELD као и у
свакој другој бази. Командом ..LI се добија прво
доступно поље из физичких база које логичка база
обухвата, док се путем команде ..LI COMPLETE
добија листа свих поља, свих физичких база, што
може да доведе до дуплирања поља.
У наставку је описана функција Viewer Exporter
која омогућава експортовање података из Viewer-a и
интерфејс са другим алатима. Активира се десним
кликом на Drawer затим Export Drawer, или у Viewerу: File  Export  Export All Drawers. Резултати су
доступни
у
експортном
директоријуму
(Epoquenetdata  Export). Након тога је објашњена и
припрема ..DDOC, која је већ доступна у оквиру
опције Presearch. ..DDOC представља веома корисну
опцију за претраживање референци наведених у
документима објављених у преко 210 земаља, слично
као што то ради припрема ..DOC, али ефективније.
Овом опцијом креира се датотека ddoc.xft која
садржи све референце које су пронађене. Припрема
..DDOC је „case insensitive“, тј. није осетљива на
величину слова док упит може да обухвати и
параметре. Помоћу ове опције упит се може
формирати преко означавања текста у Viewer-у који
садржи једну или више референци, након тога десни
клик, а затим Add to Current Working List.
Након прегледа функционалности, испитивач
Tomas Ingelgård је одржaо презентацију на тему
припрема (preparations), које представљају скупове
снимљених команди које се заједно извршавају.
Разликују се приватне припреме (private preparations)
и јавне припреме (public preparations). Приватне
припреме сачињава и користи само један корисник.
Оне су корисне за меморисање упита за које је
вероватно да ће се користити више пута, затим за
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листе синонима, као и комплетне стратегије
претраживања са комбинацијама са више упита и
њиховим комбинацијама. За измену и чување
приватних припрема користи се Preparation Editor.
Oбјашњен је начин састављања приватних припрема,
објашњене су и неке корисне јавне припреме
укључујући: 1. ..STAT (која врши статистику на
основу резултата упита, као нпр. ..STAT CCI), 2. ..CR
(која пребацује податке између база), 3. ..V (која
пребацује документе у Viewer). С друге стране јавне
припреме могу користити сви корисници. За разлику
од приватних припрема, јавне припреме се могу само
прегледати али не и мењати. Припреме се покрећу у
Internal-у путем дугмета PrepList или укуцавањем
Alt+L и бирањем припреме из листе у попап прозору
или тако што се откуца: ..<име припреме>.
Учесници су подељени у три групе у складу са
техничким областима којима је био посвећен рад у
њима. Групу за хемију су преводили испитивачи
Alan Bacon и Jörg Konter, групу за електро-физику
Olivier Castagné и Andrei Stefan, а групу за
машинство и Giorgio Acerbis и Tomas Ingelgård.
Током рада у групама са патентним испитивачима
ЕПО-а одржана је кратка презентација на тему
уобичајених функција и команди Epoque Net-а након
које је уследио рад на практичним примерима. Након
тога је за учеснике семинара организовано
разгледање нове зграде ЕПО-а.
Други дан семинара је почео презентацијом
Андреја Стефана „Претраживање у непатентној
литератури“. У Epoque Net-у се може претраживати у
оквиру X-Full-а, из скупа различитих база са
непатентном литературом. Корисник сам бира базу у
оквиру које може вршити и претраживање по
концептима. Поред претраживања непатентне
литературе у оквиру Epoque Net-а, представљене су и
базе и претраживачи који су доступни преко
интернета. Поред више наведених истакнуте су
следеће базе:





Scopus (www.scopus.com) која обухвата преко
22 000 часописа од преко 5 000 издавача а
садржи апстракте и цитирања академских
чланака;
SAE (https://saemobilus.sae.org/search) је веома
користан сајт за област аутомобилске
индустрије;
US
National
Library
of
Medicine
(www.nlm.nih.gov)
за
претраживање
биомедицинске литературе итд.

Такође, Google је свима доступан претраживач
и често се користи за претраживање NPL. У оквиру
његових сервиса посебно су значајни Google Scholar
(https://scholar.google.com/)
и
Google
Patents
(https://patents.google.com/), који слично као и сам
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Google имају основне и напредне (advanced) опције
претраживања. Такође је напоменуто и да се Google
Patents може користити за брзо превођење тражених
термина. Имајући у виду да изузетно велики број
научних и стручних радова данас потиче из азијског
региона, указано је на сајтове за претраживање
непатентне литературе који се користе за њихово
претраживање. Тако је наведен Baidu као кинески
пандан Google-a (https://www.baidu.com/), затим
сајтови CNKI (http://www.cnki.com.cn/index.htm),
Wangfangdata (http://www.wanfangdata.com.cn/) и JST
Japan
Science
and
Technology
Agency
(https://www.jst.go.jp/EN/database.html). Напоменут је
и значај коришћења сајта Wayback machine
(https://archive.org/) када је потребно утврдити датум
од када је нека веб страница и, уколико постоје, од
када су њене различите верзије постале доступне на
интернету. Посебно је наглашено да се води рачуна о
безбедности и тајности података. С обзиром да се
необјављене
пријаве
сматрају
поверљивим,
претраживање треба обавити тако да се ни на који
начин не може доћи до садржаја необјављене
пријаве, како би се спречила свака могућа
злоупотреба.
Након ове презентације, учесници су поново
подељени у три групе (хемија, електро-физика и
машинство) које су до краја другог дана наставиле с
радом на практичним примерима из припрема. По
подне је у оквиру рада пo групама одржана
презентација и рад на практичним примерима у вези
команди Fami/Refi и +Cla за претраживање фамилија
докумената и одговарајућих референци, односно за
приступ класификационим шемама. Затим је одржана
презентација праћена радом на практичним примерима,
на тему команде Combi за претраживање патентне
(Epodoc) и непатентне документације (NPL), која
проналази цитиране и цитирајуће документе на основу
унетог броја документа, као и одговарајуће чланове
фамилије. Combi се може покренути на три начина:
Преко ..Combi припрема, преко SEA бара и
селектовањем текста и бирањем из „pull down“ менија
у Viewer-у. На крају дана су приказани примери
најбоље праксе стратегије претраживања.
Трећи дан семинара био је посвећен Viewer-у и
X-Full-у. У преподневном делу семинара учесници
су били подељени у три групе, при чему је свакој од
група одржана презентација која се односила на
функције Viewer-а и обухватила је: Viewer Family,
Editing priority – Colour coding, Figure link, Automatic
flipper – Mosaic display, Drawer icons, Text import &
highlights, History info, Export drawer, VIEWER
embedded COMBI, COMBI, Pre – Search, Additional
Features, Adapt display order и Keyboard Layout
Preferences. Након тога учесници су наставили с
радом на практичним примерима за рад у Viewer-у.
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Уследило је предавање, које се односило на XFull, a предавач је био испитивач Tomas Ingelgård. XFull омогућава претраживање по читавом тексту
патентне и непатентне литературе, паралелно
претраживање апстракта у Epodoc и WPI бази,
претраживање на три језика (енглеском, немачком и
француском), претраживање по проналазачима,
кључним речима, по класама, F-терминима итд.
Може се претраживати и кроз претходне резултате
претраге из Internal-а, као и кроз Х-фајлове.
Резултати могу да се сачувају као Х-фајлови. „Rank
and View“ функција омогућаваја да се резултати
претраживања поређају. Поред тога, могу да се
покрену једноставне личне припреме (синоними) и
припреме и то као ..strs. Описани су и концепти
претраживања и прављење упита. Након oвe
презентације, учесници су поново подељени у три
групе, које су до краја трећег дана наставиле рад на
практичним примерима за претраживање у XFull-у.
Четврти дан семинара почео је радом у
групама. Предавачи задужени за поједине група су
одржали предавања о формирању ефикасне
стратегије претраживања. Општи приступ за
ефикасно претраживање се састоји из следећих
корака: потребно је прегледати целу пријаву,
нарочито патентне захтеве (уз цртање одговарајућег
графа који приказује њихову међусобну повезаност,
тзв. „claim tree“), затим треба одредити суштину
проналаска и кључне речи (и њихове синониме);
следећи корак је опција PreSearch, која омогућава
испитивачу да приступи документима која су
цитирана у предметној пријави чиме се смањује
време припреме за претраживање; следећи корак је
избор класа и кључних речи. За претраживање је
веома корисно направити табелу у оквиру које ће по
колонама бити приказани одређени концепти
претраживања са коришћеним кључним речима,
синонимима и класификационим симболима.
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Потребно је изабрати добре кључне речи за оба
претраживања, односно прилагодити синониме јер се
за један појам често користе различити термини у
патентној и непатентној документацији. Након тога,
учесници су наставили рад на практичним
примерима.
У поподневним часовима уследиле су две
презентације. Прву је одржао представник компаније
Gerflor из Francuske, господин Roch Vighi (Head of
IP, European patent attorney) на тему стратегија
претраживања за добијање статистичких података о
патентима. Друга презентација се односила на
представљање алата за претраживање ANSERA коју
је одржао Jörg Konter. Учесници су подељени на
групе и настављено је упознавање са алатом
ANSERA на практичном примеру. Ансера је
претраживач који има приступ свим објављеним
патентним и непатентним документима који
омогућава обимне и комплексне претраге. Резултати
претраге су рангирани да би се повећала ефикасност.
Могуће су три врсте претраге Find Similar, Marker
Serach и Figure Search које су приказане на
практичном примеру.
Последњег дана семинара рад је почео у
групама у оквиру којих је спроведена практична
вежба претраживања на конкретним примерима
патентних пријава, као и на примерима које су
припремили поједини учесници семинара. Након
тога одржана је заједничка сесија на којој су
учесници учествовали у квизу. Закључено је да је
семинар био одлична прилика за упознавање с
напредним функцијама алата за претраживање
Epoque Net. Учесницима су додељени сертификати,
чиме је овај семинар окончан.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
ЕКСПЕРТСКИ СЕМИНАР О ИСПИТИВАЊУ У ТРИ ИЗАБРАНЕ ТЕХНИЧКЕ ОБЛАСТИ:
INTERNET OF THINGS (IoT) AND INDUSTRY 4.0, ПУМПЕ И ТУРБИНЕ, FIN-TECH
Варшава, 8. до 10. октобар 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Наташа Миловановић, начелник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
др Снежана Шарбох, самостални саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
Европска патентна академија је у сарадњи са
Пољским заводом за патенте организовала у Варшави,
у периоду од 8. до 10. октобра 2019. године, семинар
под називом „Експертски семинар о испитивању у три
изабране техничке области: Internet of things (IoT) and
industry 4.0, пумпе и турбине, Fin-tech“. Семинару су
присуствовали патентни испитивачи из националних
завода
држава
чланица
Европске
патентне
организације, са циљем међусобне размене искустaва
у поступцима испитивања пријава патената. Завод за
интелектуалну
својину
Републике
Србије
представљале су Наташа Миловановић, начелник
Одељења за машинство, електротехнику и општу
технику и др Снежана Шарбох, самостални саветник у
Одељењу за машинство, електротехнику и општу
технику. Поред њих на семинару су учествовали
патентни испитивачи из Пољске, Естоније, Португала,
Молдавије, Румуније, Бугарске, Мађарске, Марока,
Грчке, Турске, Хрватске, Словеније, Швајцарске,
Словачке, Финске и Шведске.
На почетку семинара, у име домаћина, присутне је
поздравила госпођа Магдалена Мацијевска (Magdalena
Maciejewska), генерални директор Пољског завода за
патенте. Она је укратко представила активности и
историјат Завода, који је ушао у 101. годину постојања и
истакла значај сарадње са Европским заводом за патенте,
као и Европском патентном академијом. Поред тога, она
је пожелела учесницима успешан рад и пријатан боравак
у Варшави. У име ЕПО-а, семинар је отворио Раду
Давид (Radu David), тим менаџер и патентни испитивач
ЕПО, после чега су учесници подељени у групе у складу
са техничким областима којима је био посвећен рад у
њима. Свака група имала је задатак да током рада
направи документ који представља заједничко
становиште о питањима о којим се дискутовало током
три дана семинара. Предвиђено је да ће ЕПО издати
брошуру са закључцима из сваке групе. Представници
нашег Завода учествовали су у групи за Internet of things
(IoT) and industry 4.0 и у групи за пумпе и турбине.
ГРУПА ЗА ИНТЕРНЕТ СТВАРИ И 4.
ИНДУСТРИЈСКУ РЕВОЛУЦИЈУ
Модератори у групи су били Армин Буб (Armin
Bub), патентни испитивач Европског завода за
патенте и Винсент Хуанг (Vincent Huang), патентни
испитивач Шведског патентног завода. Велики
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развој интерната ствари тј. повезивања објеката, који
се свакодневно користе, са интернетом, увео нас је у
4. индустријску револуцију. Процењује се да ће до
2025. године око 26 - 30 милијарди уређаја који се
користе у домаћинствима или на радном месту бити
опремљено сензорима, процесорима и софтерима и
повезано на интернет, што ће нас увести у фазу
„интернет свега“. Ови уређаја могу аутономно
деловати на основу података које сакупљају или
размењују међусобно. Када се комбинују са другим
технологијама, као што је cloud computing и
вештачка
интелигенција,
омогућавају
аутоматизацију целокупног пословног процеса
укључујући интелектуалне задатке који се понављају
а које су претходно обављали људи. Посебан део
предавања био је посвећен дефиницији проналазака
који се примењују на рачунару и њиховим
карактеристикама. Проналасци који се примењују на
рачунару су проналасци чије карактеристике се
остварују потпуно или делимично помоћу
рачунарског програма. Како су рачунарски
програми, као такви, искључени из заштите, код
оваквих проналазака треба бити посебно обазрив.
Наиме искључење из заштите се не примењује
аутоматски само зато што је предмет заштите
обухваћен листом која се односи на искључења. Како
не би био искључен из заштите, проналазак мора да
има технички карактер.
У оквиру следећег сегмента групног рада
размотрена је пракса националних завода у поступку
претраживања
и
припреме
извештаја
о
претраживању за проналаске који се односе на
интернет ствари. Приликом претраживања, прво
питање на које испитивач треба да одговори је да ли
пријава и проналазак на који се проналазак односи
имају технички карактер. Уколико не постоји
технички карактер, проналазак је изузет од заштите и
претраживање се не ради. За проналаске који имају
технички карактер процењује се да ли патентни
захтев садржи мешавину техничких и нетехничких
карактеристика. Уколико је проналазак дефинисан
искључиво техничким карактеристикама израђује се
„стандардни“ извештај о претраживању, док се у
супротном примењује посебна процедура за
претраживање мешовитих карактеристика. Током
ове процедуре посебну пажњу треба обратити на
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обим претраживања тј. да се претраживањем
обухвате све карактеристике за које се сматра да
доприносе
техничком
карактеру
проналаска.
Карактеристике наведене у захтевима се анализирају
у односу на опис проналаска и патентне захтеве. Ово
се посебно односи на нетехничке карактеристике
које, када се посматрају самостално, се анализирају у
односу на поменуте делове пријаве, како би се
утврдило да ли производе технички карактер који
има техничку намену. Уколико пријава описује бар
једно отелотворење проналаска у коме нетехничке
карактеристике чине технички допринос, ове
карактеристике морају бити претражене узимајући
такво отелотворење у обзир. Напоменуто је да
нетехничке карактеристике морају да буду назначене
у писаном мишљењу. Уколико се даје примедба на
инвентивни ниво, при чему су бар неке од
карактеристике које дају разлику у односу на стање
технке нетехничке природе, детаљно објашњење
мора бити обезбеђено са аргументима у вези са
техничком применом. Подносилац се обавештава да,
по мишљењу испитивача, такве карактеристике не
подржавају постојање инвентивног нивоа. Посебно
треба бити обазрив са коришћењем тзв „notorious“
знања у пословним методама које се примењују на
рачунару. Тзв. „notorious“ стање технике представља
стање технике које је толико познато да се његово
постојање, на одређени датум, не доводи у питање.
Због тога није потребно обезбедити доказе за овакву
врсту знања. Међутим, ова знања не треба мешати са
тзв. опште познатим знањем, за које се мора
обезбедити документ као доказ. У области
проналазака који се примењују на рачунару
„notorious“ стање технике се користи у изузетно
ретким ситуацијама. У случајевима када на основу
патентних захтева није могуће извести смислено
претраживање, испитивач ће позвати подносиоца да
назначи за који предмет заштите жели да се уради
претраживање. У случају да подносилац не одговори,
издаје се или изјава да претраживање није могуће
урадити или се претраживање врши делимично. И
изјава и делимичан извештај, у даљем поступку се
третирају као извештај о претраживању. У оваквим
случајевима подносилац не може касније достављати
измене које се односе на предмет за који није
урађено претраживање.
Марек Бури (Marek Bury), европски патентни
заступник представио је главне проблеме са којима
се сусрећу пољски проналазачи који желе патентом
да заштите проналаске који припадају области
интернета ствари. Као прву препреку, заступник
види конфликтне интересе који имају сами
подносиоци. Са једне стране они желе да патент буде
брзо признат а са друге да заштите производ који ће
бити успешан на тржишту тј. да синхронизују
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поступак добијања патента са поступком развоја
производа. Заступник је истакао да се модеран
приступ патентирању заснива прво на идеји, затим
на претпоставци проналаска, проналажењу средстава
за реализацију проналаска, стварању производа и
излазку на тржиште. Уколико подносилац жели да
брзо добије патент, савет је да се у пријави јасно
прикажу техничке предности проналаска и наведу
конкретни примери техничког ефекта који се
постижу проналаском. Наглашено је да у оваквим
случајевима подносилац треба да буде обазрив са
тим које категорије захтева су дозвољене. У случају
када се жели заштитити производ који се може
продавати треба нагласити да будући успех
производа
у многоме
зависи
од
развоја
комплементарних стандарда и услуга. Због тога
заштиту која се тражи патентом треба дефинисати
широко и треба заштиту тражити за све могуће
категорије патентних захтева. Друга препрека са
којом се сусрећу подносиоци је ограничено
познавање система. Пре свега некомпатибилност
пољског националног и европског патентног система
као и општа конфузија у вези са разликом између
техничких карактеристика и ефекта који се постиже
применом проналаска. Европски завод за патенте
даје могућност заштите за систем, уређај, поступак
па чак и за производ компјутерског програма.
Међутим, Закон о патентима у Пољској дозвољава
патентне захтеве који се односе искључиво на
просторно дефинисан производ, процес обраде,
производ који нема облик (нпр. супстанца) и
примену. Ово значи да ће подносиоци који желе да
заштите систем у националном писаном мишљењу
добити примедбе да систем, као такав, није
дефинисан просторно и да овакав облик заштите
патентних захтева није дозвољен. Слична примедба
се добија и за поступак који се примењује на
рачунару (јер се карактеристике не односе на процес
обраде). Са друге стране, патентни захтев који се
односи на уређај може бити прихватљив. Посебно је
истакнут став неких испитивача из националног
завода да сама комбинација познатих модула нема
техничке
карактеристике.
Због
разлика
у
законодавствима, писано мишљење и извештај о
претраживању на националном нивоу сугеришу да
предмет заштите који је дозвољен пред ЕПО-ом,
пред националним заводом није. Састављање
националне пријаве са циљем да се смањи ризик
неповољног извештаја о претраживању отежава
откривање
свих
карактеристика
алгоритма.
Покушаји да се коригује пријава на основу примедби
из извештаја о претраживању пре подношења других
пријава води до смањивања шанси за признање пред
ЕПО-ом. Предавач је истакао да је позитиван
извештај о претраживању понекад од пресудног
значаја за добијање средстава за даље финансирање
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истраживања или развој производа. Наиме,
национална агенција за финансирање иновација
може одобрити средства само на основу позитивног
извештаја о претраживању. Као неку врсту
компромиса, подносиоци достављају широко
дефинисане патентне захтеве који обухватају
различите опције у развоју производа заједно са
бројним могућностима будућих комплементарних
услуга и стандарда. Међутим, независни захтеви који
су широко дефинисани и формулисани општим
терминима (често са дефиницијама функције) су
подложни јаким „нападима“ и оспоравањима. Када
су тако дефинисани, зависни захтеви се често
испитују са мањом пажњом. Ово из разлога што
зависни захтеви обично не садрже додатне
карактеристике
које
у
комбинацији
са
карактеристикама из другог захтева на који се
позивају испуњавају услове Конвенције о европском
патенту у односу на инвентивни ниво јер се
углавном односе на очигледан избор који следи из
уобичајене праксе просечног стручњака. Други
проблем у вези са проналасцима који се примењују
на рачунару са којим се сусрећу подносиоци односи
на разумевање додатног техничког ефекта. Програм
рачунара има технички карактер уколико производи
додатни технички ефекат када се изводи на
рачунару. Доказивање додатног ефекта техничког
ефекта захтева индиректно признање да не постоји
директан технички ефекат.
Посебан део семинара посвећен је питању
повреде права у подељеним системима. Проналасци
који се примењују на рачунару могу се изводити
подељено (нпр. на клауду) и тако укључују
рачунарске ресурсе који су физички подељени чак и
преко територијалних граница. Супротно томе, патент
представља територијално право које има дејство само
у држави у којој је регистрован. Због тога се поставља
питање да ли постоји начин да се проналасци који се
примењују на рачунару дефинишу у патентним
захтевима на такав начин да се олакша доказивање
повреде патента, узимајући у обзир да патент даје
територијално ограничено право као и да ли је такво
дефинисање захтева уопште потребно. Ради
илустрације представљен је патентни захтев поступка
за детекцију података у базној станици која има три
сектора при чему се део поступка изводи на клауду, на
рачунарским ресурсима који су лоцирани ван земље у
којој је остварена заштита. Према одлуци немачког
суда у случају 51/08 (Prepaid - Karten II, OLG
Düsseldorf 2) за поступак за који је признат патент
може се сматрати да је учињена повреда у Немачкој
уколико особа која крши право обавља само неке од
посебних корака у Немачкој и све док се остали
кораци који се изводе у иностранству могу приписати
прекршиоцу у Немачкој и кораци имају намену да
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произведу ефекат на територији Немачке. То значи да
суд може пресудити повреду патента и сматрати да се
кораци обављају у Немачкој, иако се у стварности
обављају у иностранству. Све док немачки правни
систем примењује овакав став, чини се да не постоји
потреба за посебним форматом патентних захтева.
Међутим, поставља се питање шта би се десило
уколико неки други национални суд не би применио
овај принцип већ анализирао патентни захтев уско и
строго према принципу територијалности. Као
последица овакве праксе, добар патентни заступник
који жели да пружи најбољу могућу заштиту свом
клијенту могао би покушати да дефинише захтев на
нетрадиционални начин а патенти испитивачи би
могли бити суочени са новом формулацијом захтева
који би дефинисао обављање корака поступка на
одређеној територији.
У оквиру дискусије у групи посебну пажњу су
изазвала питања која се односе на јасноћу патентних
захтева у случајевима када се предмет заштите
дефинише помоћу референци које се односе на
екстерне ентитете и дефиницију техничког
карактера. Патентни захтев који се односи на
физички ентитет (производ, апарат) може захтевати
дефинисање проналаска помоћу позивања на
карактеристике које се односе на други ентитет, који
није део проналаска али је са њим повезан преко
употребе. Пример за такав захтев би био независан
захтев којим се тражи заштита за уређај за
управљање „end to end“ услуге који је дефинисан
помоћу провајдера који конфигурише вишеструке
мрежне технологије. Провајдер не представља део
уређаја за који се тражи заштита и због тога овако
дефинисан патентни захтев није јасан. Оваква
примедба обично се превазилази формулисањем
независног захтева за систем који обухвата све
потребне ентитете. Могуће је дефинисати и захтеве
који су усмерени на нпр. појединачне мрежне уређаје
при чему сваки независни захтев мора испунити
услове патентибилности.
Током дискусије о техничком карактеру
проналаска, група је констатовала да не постоји опште
прихваћена и прецизна дефиниција техничког
карактера проналаска. Приликом оцене да ли постоји
технички карактер испитивачи користе позитивне и
негативне примере проистекле из испитивачке праксе.
Такође исти предмет заштите може, у различитим
околинама, имати и технички и нетехнички карактер.
Учесници су разматрали такав пример који се односи
на ортогоналну матрицу, која сама по себи
представља математички метод који посматран као
такав нема технички карактер. Међутим у бежичном
примопредајнику матрица има функцију смањења
интерфејса и због овакве техничке примене, сама
матрица има технички карактер.
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ГРУПА ЗА ПУМПЕ И ТУРБИНЕ
Уводно предавање у овој групи су одржали г.
Павел Козорски (Pawel Koczorowski), патентни
испитивач из Пољског завода за патенте, и Ојген
Лутошкин (Eugen Lutoschkin), патентни испитивач
ЕПО-а, који су говорили о специфичностима
патентних процедура у области пумпи и турбина.
Област пумпи и турбина представља једну од
области које се као такве сматрају класичним
машинством и присутна је од самих почетака
успостављања патентног система. Упркос богатој
пракси у овој области, условљеној њеном дугом
традицијом, испитивање пријава за проналаске који
јој припадају стално се среће са новим изазовима и
захтева благовремена и адекватна решења.
У Међународној класификацији патената (скр.
МКП) пумпе и турбине припадају секцији F, а у ужем
смислу обухваћене су класама F01-F04. У оквиру
МКП пумпа је дефинисана као „уређај за
континуално претварање механичке енергије у
енергију флуида“, док је турбина дефинисана као
„уређај за континуално претварање енергије флуида
у механичку енергију, укључујући и клипне моторе
са унутрашњим сагоревањем“. Сходно томе, иако су
примарно обухваћене са само четири горе наведене
класе МКП, пумпе и турбине представљају веома
разнородну групу уређаја у које спадају:
-

F01B - машине или погонске машине уопште
или типа са потисним дејством,
F01D - машине или погонске машине струјног
дејства,
F01K - постројења парних машина,
F02C - постројења гасних турбина,
F03B - машине или погонске машине за
течности,
F03D - погонски механизми на ветар,
F04B - хидрауличне машине потисног дејства,
пумпе,
F04C - хидрауличне машине и пумпе потиског
дејства са обртним/осцилујућим клиповима
F04D - пумпе струјног дејства.

Са друге стране, иако се сматра да припадају
класичним технологијама, пумпе и турбине се данас
масовно користе практично у свим областима
модерног друштва, почевши од енергетике и
транспорта па све до роботике и медицине. Управо
оваква комбинација њихових конструкцијских
решења са циљном применом је довела до ситуације
да је стање технике у овој области изузетно обимно,
што је довело до низа проблема при испитивању
пријавa из ове области, међу којима су најзначајнији
следећи:
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-

-

области технике које је потребно претражити су
веома бројне и међусобно различите,
при класификацији се мора обратити посебна
пажња како на конструкцију уређаја, тако и на
њихову предвиђену, али и потенцијалну намену,
у највећем броју случајева при претраживању је
потребно извршити проверу тзв. „сродних
области“ (било по конструкцији, или по
намени),
имајући у виду наведено, веома је тешко доћи
до адекватне позиције „стручњака из
одговарајуће области“, а из претходно
наведених разлога.

Поред наведеног, област пумпи и турбина
карактерише специфична структура подносилаца
пријава. То се најбоље може видети упоређивањем
области турбомашина (МКП класа F01D) и машина
или погонских машина за течности (МКП класа
F03B). Наиме, у области турбомашина највећи број
подносилаца представљају велике мултинационалне
компаније, што са становишта патентног испитивача
има низ предности: у принципу ретко се појављује
проблем у вези недовољног откривања проналаска,
као и јасноће патентних захтева, док је комуникација
са подносиоцима, који обично имају професионалне
заступнике, углавном брза и ефикасна. Са друге
стране, у области машина или погонских машина као
подносиоци се појављују углавном мала предузећа и
самостални проналазачи, који углавном нису у
могућности да себи приуште услуге професионалнoг
заступника, нити имају искуства са подношењем
пријава и вођењем поступка по њима. Ово често
доводи до недовољног откривања проналаска у
пријави, односно до недостатака које у току поступка
по пријави није могуће накнадно исправити.
Подносиоци веома често достављају конфузне и
нејасне одговоре, који обично садрже и недозвољена
проширења
предмета
пријаве.
Представници
националних завода су констатовали да су овакве
пријаве пре правило, него изузетак у њиховој пракси,
као и да је из наведених разлога процентуални удео
одбијања у укупном броју окончања висок.
После тога било је речи о новим глобалним
трендовима у области пумпи и турбина. Као први од
њих је поменута примена тзв. адитивне производње
(односно 3Д штампања конструкцијских елемената
пумпи или турбина) у овoj области, која се
превасходно одражава у виду проблема процене
инвентивног нивоа таквих проналазака, будући да се
пројектовањем
поменутих
конструкцијских
елемената пре свега баве машински инжењери, док је
припрема програма за њихову производњу у
делокругу рада софтверских инжењера. У погледу
новости проналаска је наглашено да производ
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(пумпа, турбина или њихови конструкцијски
елементи) као такав мора бити нов, односно да се не
може сматрати новим само зато што је произведен
применом поступка адитивне производње. Са друге
стране, да би производ произведен применом
поступка адитивне производње имаo инвентивни
ниво, он би требао да има бар једно од следећих
својстава: уколико стручњак из одговарајуће области
не би уопште разматрао могућност његове
производње
применом
поступка
адитивне
производње или уколико би производ произведен на
тај начин имао нека неочекивана или изненађујућа
својства или структурне одлике које решавају
специфични проблем или уколико производ не би
могао да буде произведен коришћењем било ког
другог поступка познатог из стања технике.
Други глобални тренд у овој области
представља нагло растући број пријава патената из
Азије, који је прво започео из Јужне Кореје, а затим
наставио из Кине. Будући да су ове пријаве постале
значајан сегмент стања технике, који по обиму и
даље брзо расте, у току семинара је указано на
њихове специфичне карактеристике које је
неопходно имати у виду када се врши претраживање
и израда извештаја о стању технике.
Као прво, указано је да је ККП постао
доминантни систем за класификацију патената на
светском нивоу имајући у виду да га користе четири
од пет завода за патенте из такозване „велике
петорке“ (ЕПО, УСПТО, КИПО и ЦНИПА), док
јапански
завод
поред
своје
националне
класификације и даље користи МКП. Већ ово указује
да је при претраживању неопходно користити оба
система класификације да би се добили адекватни
резултати, али исто тако постоје и други разлози. Пре
свега, ККП је уведен у употребу сразмерно скоро (то
јест 2013/14), при чему у највећем броју случајева
није извршена рекласификација ранијих патентних
докумената са МКП на ККП, тако да се за њихово
претраживање и даље мора користити МКП. Даље,
кинески корисни модели се и даље не класификују
по ККП, већ само по МКП, што имајући у виду
њихов број, који је достигао преко једaн милион
годишње, такође условљава коришћење обе
класификације. Сходно наведеном, процењује се да
око 40% докумената из класе F01D није
класификовано према ККП, због чега не би било
обухваћено претраживањем уколико би патентни
испитивач користио само ККП.
Следећа специфичност патентне документације
из Азије се огледа у томе што око 29% ових пријава
нема чланове патентне фамилије на неком од
службених језика ЕПО, тако да су доступни
искључиво на језику земље из које потичу (Кина,
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Јапан, Јужна Кореја и друге). Због тога се за њихово
претраживање пре свега користе апстракти у
EPODOC и WPI базама података, као и машински
преводи које обезбеђују ЕПО (Patent translate, T-fly),
ЦНИПА, КИПО и други заводи.
Наставак
семинара
је
био
посвећен
специфичним питањима у поступку испитивања
пријава у области пумпи и турбина. Прво од њих је
било питање јасноће патентних захтева, а у оквиру
њега су анализирани следећи проблеми: коришћење
релативних израза у патентним захтевима,
недостатак битних карактеристика проналаска
(делимично или у потпуности), дефинисање
проналаска уз употребу различитих параметара,
укључујући формуле, као и недостатак подршке у
опису. У току рада на примерима констатовано је да
постоје одређене разлике у пракси националних
завода, које су пре свега проузроковане разликама у
законима и подзаконским актима.
Следеће питање се односило на довољно
откривање
проналаска
у пријави,
односно
неопходност да подносилац обезбеди откривање
проналаска на такав начин да стручњак из
одговарајуће области може да га изведе, при чему у
пријави мора бити описан бар један начин за
извођење проналаска. За разлику од проблема са
јасноћом патентних захтева, који могу бити
кориговани уколико у опису и на сликама нацрта
постоји основа за то, недовољно откривање
проналаска у пријави представља фундаменталан
недостатак, чије отклањање није могуће, а да при
томе дође до недопуштеног проширења предмета
пријаве. Учесници семинара су констатовали да се
овај проблем често појављује у њиховој пракси и да
представља чест узрок одбијања пријава. Посебан
случај при испитивању пријава се односи на измене у
пријави које су базиране на сликама нацрта. Иако је
оваква врста измена генерално допуштена, предавачи
су препоручили посебну пажњу у оваквим
случајевима, због могућности да дође до
недозвољеног проширења предмета пријаве.
Посебан
(и
веома
уобичајен)
случај
представљају пријаве чији предмет су такозвани
„вечити покретачи“, односно проналасци типа
„перпетуум мобиле“, чије успешно извођење је у
супротности са законима физике, код којих је могуће
ставити
примедбе
у
погледу
непостојања
индустријске применљивости, као и недовољног
откривања, у зависности шта представља предмет
патентних захтева - уређај или поступак.
Проналазачи оваквих пријава, који су обично и
подносиоци, сасвим су убеђени у предности и
могућности свог проналаска, али не могу објаснити
ни
техничку
изводљивост,
ни
практичну
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имплементацију свог проналаска, због чега поступак
по оваквим пријавама патената по правилу резултује
одбијањем пријаве или одустанком подносиоца.
После ових уводних предавања учесници групе
за пумпе и турбине су прешли на рад на примерима
припремљеним од стране предавача. Током следећа
два дана семинара обрађено је укупно четрнаест
примера које су припремили предавачи и један
пример који је презентовао Томас Кели (Thomas
Koehli), патентни испитивач из Швајцарског
федералног института за интелектуалну својину.
Другог дана семинара све три групе заједно су
учествовале на презентацији „Перспективе и
трендови, са пословне тачке гледишта“, коју је
одржала Монеша цу Елц (Moneshia zu Eltz), из
компаније Volunteer vision. Њена презентација је
била посвећена односу бизниса и дигиталних
технологија, а пре свега најновијим трендовима у
овој области, као и могућностима стварања нове
вредности њиховом применом. Она је посебно
истакла значај Интернета ствари, који са једне
стране, по њеном мишљењу представља пут за
четвртој индустријској револуцији и потпуној
промени садашњег начина живота, док, са друге
стране, представља најперспективнију област за
улагање у овом тренутку. Интернет ствари је довео
до чврстог преплитања до сада потпуно одвојених
области технике и привредних грана - производње,
информатике, економије и других - при чему се
границе између њих све више бришу. Раст у области
Интернета ствари је толико динамичан да се очекује
да ће ускоро чак 95% потрошачке електронике бити
укључено у Интернет ствари, што ће корисницима
обезбедити до сада неслућене могућности, које су до
скора сматране само делом научне фантастике.
Хватање прикључка у овом процесу је од кључног
значаја за сваку земљу, при чему глобално вођство
постепено преузима Кина, праћена регионом
Југоисточне Азије, Сједињеним Државама и
Европском Унијом.
Овако комплексне процесе одликују и потребе
за
одговарајућим
хардвером,
софтвером,
стандардима и сервисима, које испоручују различите
компаније из различитих земаља, надмећући се
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међусобно на глобализованом тржишту. У сваком
случају, очекује се да ће горе наведени процеси
довести до стварања нових производа и услуга, уз
побољшање њиховог квалитета, бржи излазак на
тржиште и повећање обрта, уз максимизацију
њихових перформанси. Такође, ово ће довести до
лансирања нових модела пословања и побољшања
корисничког искуства, пре свега путем његовог
персонализовања,
захваљујући
прикупљању
одговарајућих информација и њиховом масовном
обрадом (тзв. „bulk data processing“).
У наставку је био презентован пример
компаније Whirlpool, која користи Интернет ствари
за прикупљање података сa испоручених уређаја
беле технике, као што су машине за прање судова,
машине за прање судова и штедњаци, да би дошла до
сазнања на који начин их корисници употребљавају у
циљу да добијене податке употребе при
пројектовању уређаја следеће генерације, који би још
боље одговарали потребама корисника. По
завршетку овог излагања учесници су поново
наставили рад по својим групама.
Трећег дана, на крају рада по групама,
учесници групе за пумпе и турбине су припремили
свој завршни документ који је представљао синтезу
тродневног рада групе и који је садржао ставове
групе у вези горе наведених тема и проблема о
којима је дискутовано, примере, као и предлоге за
њихово решавање, као и упоредни преглед праксе у
раду националних завода. Свака група је
презентовала свој документ на завршној сесији
семинара.
Тродневни експертски форум био је добра
прилика да патентни испитивачи који врше
претраживање и испитивање пријава из наведених
области технике међусобно размене искуства стечена
у свакодневном раду. Концепт семинара омогућио је
активно учешће свих испитивача и дискусију по
бројним, актуелним питањима, али и дао увид у
начине рада, законску и подзаконску регулативу и
методолошку праксу како Европског завода за
патенте, тако и свих националних завода који су
узели учешће на овом семинару.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА
ЕФИКАСАН ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ПАТЕНТНИХ ИСПИТИВАЧА И
ПАТЕНТНИХ ЗАСТУПНИКА ИЛИ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА
Рим, 12-14. новембар 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
др Снежана Шарбох, самостални саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
У Италијанском заводу за патенте и жигове је
од 12. до 14. новембра 2019. године одржан семинар
на тему „Ефикасан дијалог између патентних
испитивача и патентних заступника или подносилаца
пријава“. Организатор семинара, поред Италијанског
завода за патенте и жигове, као домаћина, била је
Европска патентна академија. Семинар је имао
укупно 36 учесника из националних завода држава
чланица Европске патентне организације. Завод за
интелектуалну
својину
Републике
Србије
представљалa je др Снежана Шарбох, самостални
саветник у Одељењу за машинство, електротехнику
и општу технику.
Семинар су отворили Loredana Gugliemetti,
помоћник директора у Сектору за патенте
Италијанског завода за патенте и жигове, и David
Ellis, представник Eвропске патентне Академије
(ЕПА) у оквиру Eвропске патентне организације
(ЕПО), који је поздравио све учеснике и укратко
изнео план и програм семинара. Такође, у свом
уводном обраћању, он је истакао значај размене
знања и праксе између учесника, као и ефикасне
комуникације између патентних испитивача и
патентних заступника или подносилаца патентних
пријава, која је представљала главну тему семинара.
Након уводног излагања семинар је настављен
у облику презентација. Прву презентацију су имали
David Ellis и Herb Nestler, из компаније Nestler
Learning & Development, који имали излагање на
тему основа комуникације и ефикасног дијалога. У
свом излагању они су истакли важност комуникације
и дијалога, како у свакодневном животу, тако и у
пословном окружењу. Као пет основних принципа
комуникације наведени су: слушање, постављање
питања, размена информација према редоследу,
договор и план будућих акција. Такође, објашњено је
да у дијалогу нису дозвољени негативно
критиковање саговорника, нељубазност и небрига за
туђе потребе. Као чиниоци које треба узети у обзир
приликом комуникације, наведени су: време,
невербална комуникација, контакт очима и
постављање питања. Такође су објашњене четири
фазе дијалога односно састанка: припрема,
дискусија, предлог и договор.
Другу
Alessandro

презентацију су заједно одржали
Faraci,
патентни
испитивач
у
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Италијанском заводу за патенте и жигове, и Radu
David, тим менаџер и патентни испитивач у ЕПО. У
овој презентацији је објашњено да се за дефинисање
ефикасности у раду по пријавама патената морају
узети у обзир укупан број резултата испитивања,
време које је утрошено на први резултат испитивања,
време које је протекло од подношења пријаве као и
квалитет рада. Суштина ефикасности у раду по
пријавама је како пренети јасну и потпуну поруку у
што краћем времену.
На питање како треба написати првo писано
мишљење или први резултат испитивања и шта он
треба да садржи, предавачи су одговорили да први
резултат испитивања треба да садржи све примедбе и
да је много боље написати један потпун него више
парцијалних резултата испитивања. Међутим, навели
су и случајеве када је ефикасније одложити одређене
примедбе за наредне резултате испитивања како би
се избегао непотребан рад, а то су: озбиљни
недостаци јасноће предмета проналаска, недостатак
јединства
проналаска,
комплексне
пријаве,
непатентибилан предмет проналаска и веома лош
квалитет патентне пријаве са бројним формалним
недостацима. Поред тога је објашњено како први
резултат испитивања, да би био потпун, треба да
садржи цитиране све документе из стања технике,
примедбе на све захтеве који садрже недостатке и
како треба навести све релевантне чланове закона и
правилника.
Приликом
писања
резултата
испитивања неопходно је водити рачуна о три важна
аспекта комуникације: јасноћи, конзистентности и
кооперацији.
Наглашено је да бољем квалитету резултата
испитивања доприносе употреба стандардизоване
структуре резултата испитивања, објашњење разлога
зашто се одређени патентни захтеви испитују и
објашњење како патентни испитивач тумачи
патентне захтеве. Предавачи су изнели предлог шта
треба да садржи резултат испитивања и којим
редоследом треба да буду наведене примедбе:
-

недостатак јединства проналаска,
недовољна подржаност описом и недовољна
откривеност проналаска,
јасноћа и концизност,
новост,
инвентивност,
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-

предлози о могућем превазилажењу примедаба,
мањи недостаци.

Такође, предавачи су изнели предлог како треба
анализирати недостатке патентне пријаве:
-

-

у оцени новости треба користити анализу
техничких карактеристика, при чему треба
користити терминологију из патентних захтева
при описивању познатих карактеристика. Поред
тога, треба јасно идентификовати термине који
се користе у стању технике, ако се разликују од
оних из патентних захтева и треба објаснити
где се у стању технике налазе наведене
карактеристике које се испитују;
у оцени инвентивног нивоа треба користити
метод проблем-решење;
ако су патентни захтеви нејасни, потребно је
објаснити разлоге за то; и
треба бити конзистентан
у резултату
испитивања и изнети закључке у складу са
садржајем.

У закључку презентације, предавачи су
нагласили корисност сугестија, односно предлога
испитивача у резултату испитивања. Навођењем
предлога од стране испитивача се отвара могућност
да се повећа ефикасност поступка испитивања
пријава патенaтa. Oни су се сложили са учесницима
да предлог треба дати у случају када је помоћу њега
могуће отклонити одређене недостатке, али и да
испитивач мора бити пажљив и опрезан при давању
предлога.

су навели различите типове подносилаца пријава
патената од појединачних проналазача преко
истраживачких центара и универзитета до малих и
средњих предузећа и великих компанија. Такође,
објаснили су разлике у начину заступања сваког од
ових подносилаца пред заводима. У даљем излагању,
објашњене су и разлике у циљевима и очекивањима
подносилаца пријаве, односно проналазача, затим
заступника и на крају патентног испитивача.
Истакнуто је да се кроз међусобно разумевање
различитих мотивација и перцепција сваког од ових
чиниоца у поступку заштите проналаска може доћи
до боље и ефикасније комуникације.
Трећу презентацију на тему накнадних
резултата испитивања одржали су Rainer Kaysan,
патентни испитивач у ЕПО, и Alessandro De Parolis,
патентни испитивач из Италијанског завода за
патенте и жигове. Том приликом је појашњен
принцип ефикасности и дате су препоруке за
ефикасну комуникацију у складу са релевантним
прописима ЕПО. Тако је нпр. у случају када су
испуњени услови патентибилности, а постоје мањи
формални недостаци, могуће доћи до коначне одлуке
у само једном кораку, док у случају већих
недостатака, као што је нпр. недостатак јасноће,
проширење предмета заштите или недостатак
патентибилности, у резултатима испитивања треба
применити другачију стратегију, по потреби уз
писање више резултата испитивања до окончања
поступка по пријави.

Семинар је настављен радом по групама, којих
је било укупно шест, при чему су тезе из претходно
изнетих презентацијa обрађене практичним радом на
конкретним случајевима. Анализиране су пријаве
патената и стање технике. Свака група је имала
задатак да на основу детаљне анализе састави први
резултат испитивања. Након завршених радионица,
свака група је на пленарној сесији представила
резултате своје анализе, као и први резултат
испитивања, након чега је уследила детаљна
дискусија.

У послеподневном делу другог дана семинара
је настављен рад у групама. Свака група је
анализирала одговор подносиоца на први резултат
испитивања (на коме су групе радиле претходног
дана). Након анализе, свака група је имала задатак да
састави други резултат испитивања. Након
завршених радионица, уследила је пленарна сесија
на којој је свака група представила резултате анализе
одговора подносиоца на први резултат испитивања.
Такође, свака група је презентовала и други резултат
испитивања, након чега је уследила дискусија и
размена искустава.

Прву презентацију другог дана семинара о
резултатима испитивања патентних испитивача из
угла подносиоца пријаве су одржали Elisa Turri и
Andrea Sciletta, европски патентни заступници. Они
су објаснили, из угла подносиоца и патентног
заступника, патентну стратегију од прве фазе
истраживања и развоја производа, преко подношења
пријаве патента и пласирања производа на тржиште,
као завршне фазе. Такође, они су истакли улогу
патентног заступника и важност добре комуникације
како између заступника и подносиоца, тако и између
заступника и патентног испитивача. Поред тога, они

Трећег дана семинара Herb Nestler је одржао
презентацију на тему припреме и вођења интервјуа,
укључујући постављање циљева, стратегију и
планирање. Посебно су дате препоруке за
професионалну комуникацију, истицањем важности
толеранције према другој страни, важност
омогућавања другој страни да изложи своје
мишљење, као и да се објективно, без уплива
емоција сви елементи аргументације узму у обзир.
На крају су дате стратешке препоруке у виду
процедуре о поступању испитивача током интервјуа
с подносиоцем.
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Посла ове презентације учесници семинара су,
као и претходних дана, подељени у групе где су
наставили вежбање улога за састанак на конкретним
примерима патентних пријава на којим је рађено
претходна два дана. Рад у групама је организован
тако што је појединим учесницима додељена улога
подносиоца пријаве или заступника док су други
били у улози патентног испитивача. Циљ радионица
је био да се кроз научене вештине комуникације што
ефикасније и уз међусобно поштовање дође до
прихватљивог решења за обе стране.
У поподневном делу трећег дана семинара
лидери сваке од шест група су изнели сажете
препоруке за ефикаснију комуникацију између
испитивача и подносилаца, међу којима су истакнуте
следеће: свест о могућим
разликама у
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интерпретацији и перцепцији чињеница, важност
коришћења процедура, планирања, критичког става
према сопственом раду, важност консултација с
колегама, важност одложеног доношења одлука – за
разлику од доношења одлука на пречац, важност
узимања у обзир интереса и мотива странке, али и
свест о важности ефикасности поступка.
Семинар су затворили Loredana Gugliemetti,
помоћник директора у Сектору за патенте
Италијанског завода за патенте и жигове, и David
Ellis, представник Европске патентне Академије,
који су захвалили свим учесницима на одазиву,
активном доприносу и динамичној комуникацији,
после чега су им поделили сертификате о учешћу,
чиме је овај семинар успешно завршен.
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
WIPO РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О СТРАТЕГИЈАМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
И ИНОВАЦИЈАМА
Ташкент, Узбекистан, 13. и 14. новембар 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Татјана Стевановић, руководилац Групе за међународну сарадњу
WIPO регионални семинар о стратегијама
интелектуалне својине и иновацијама, у заједничкој
организацији Светске организације за интелектуалну
својину (WIPO) и Агенције за интелектуалну својину
Министарства правде Републике Узбекинстан,
одржан је 13. и 14. новембра 2019. године у
Ташкенту, главном граду Узбекистана. На семинару
су поред учесника из земље домаћина, учествовали
представници следећих држава Европе и Азије:
Албаније,
Белорусије,
Грузије,
Јерменије,
Киргистана,
Литваније,
Молдавије,
Србије,
Таџекистана, Туркменистана, Турске, Украјине и
Црне Горе. Као представник Србије, на семинару је
учествовала Татјана Стевановић, руководилац Групе
за међународну сарадњу Завода за интелектуалну
својину.
Семинар су отворили Тулкин Абдусатаров,
заменик министра правде и директор Агенције за
интелектуалну својину Министарства правде
Републике Узбекистан и Михал Свантнер, директор
WIPO Сектора за земље у транзицији и развијене
земље (TDC).
Узбекистан је држва Централне Азије, величине
447000 км2 (величина Шпаније), са више од 26 милиона
становника. Не излази на море и са свих страна је
обухваћена копнененим границама са Казахстаном,
Киргистаном,
Таџикистаном,
Авганистаном
и
Туркменистаном. Углавном је пустињска земља са једва
10% обрадиве површине. Преовлађује континентални
тип климе, суве, са пуно контраста, у којој температура
варира од -10С до +40С.
Узбекистан је први пут оформљен као целина
27. октобра 1924. године, као Совјетска
Социјалистичка Република Узбекистан. Независност
Републике Узбекистана проглашена је 1. септембра
1991. године. Становништво Узбекистана чине 80%
Узбеци који говоре узбечким (туркијски) језиком,
затим Руси 6%, Таџици, Козаци, Татари и други.
Узбечки језик је званичан, али је и руски такође и
даље изузетно важан и заступљен у комуникацији.
Након постизања независности, Узбекистан
није прибегао брзим приватизацијама и масовним
отпуштањима радника, већ постепеном прелазу, па
истрајава у обезбеђивању пуне запослености (0.3%
незапослених), уз податак да је 3.5 милиона
држављана запослено у Руској Федерацији.
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У
привреди
Узбекистана
преовлађују
пољопривреда, узгој памука, свиле, воћа и поврћа и
индустријска прерада пољопривредних плодова,
затим експоатација руда, од којих је значајно злато.
Најважније индустрије су погон Деву, односно
Џенерал Моторс, Шевролет, за производњу
аутомобила и производња транспортних авиона
Иљушин.
Изузетна
пажња
посвећује
се
модернизацији привреде.
У Узбекинстану је у току дискусија о изради
Стратегије развоја интелектуалне својине, па је
одржавање WIPO регионалног семинара била
прилика за дискусију са међународним стручњацима
и стручњацима из других земаља.
Након увода, Иља Грибков, начелник WIPO
Одсека за државе Кавказа, Централне Азије и
Источне Европе, TDC, одржао је презентацију
„Стратегије развоја интелектуалне својине и улога
WIPO“, у којој је говорио о подршци коју WIPO, као
међународни стручни ауторитет у области
интелектуалне својине, пружа земљама чланицама у
изради националних стратегија. Циљ овог пројекта
подршке је обезбеђивање помоћи државама
чланицама да формулишу оптималне националне
стратегије и избегну уобичајене грешке у њиховој
изради и имплементацији.
По његовим речима, сврха формулисања
националних стратегија развоја интелектуалне
својине је обезбеђивање концепта како све
заинтересоване стране у одређеном временском
периоду могу да раде заједно на унапређењу
механизама за стварање, заштиту и коришћење
иновација, нових технологија и креативних садржаја,
ради јачања иновативног потенцијала земље, њене
конкурентности и унапређења њене укупне
економске ситуације. Поред стручне подршке коју
WIPO пружа у изради стратегије, земљама
чланицама је на располагању и WIPO методологија
њене израде, имплементације и надгледања, која
обухвата следеће фазе:




Анализа ситуације (статистичке обраде и
састанци са кључним актерима и корисницима),
Прелиминарни акциони план,
Дефинисање краткорочних, средњерочних и
дугорочних циљева,
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Дефинисање мера потребних за постизање
циљева,
Процена ризика и мере за управљање ризиком,
Израда документа са акционим планом,
Надгледање и управљање пројектима.

Изузетно је важно да се стратегија у
потпуности заснива на реалној процени могућности
да се реализује у предвиђеном временском периоду.
Такође је изузетно важно ко је надлежан за израду и
имплементацију стратегије. У већини случајева,
владе држава чланица формирају посебна тела за
управљање стратегијом. На пример, у Аустралији је
то Савет владе за науку и технологију који извештава
премијера, у Данској Национална агенција за науку и
технологију. По правилу, у овим телима раде
представници одељења за трговину, индустрију и
предузетништво, образовање, науку и технологију,
истраживање, спољне послове, развој људских
ресурса, културу.
Ризици који се најчешће јављају су: недостатак
политичке подршке, преамбициозни циљеви,
недостатак концентрисаних ресурса за реализацију
пројеката, непостојање радних група које управљају
појединим пројектима.
Уследила
је
презентација
реномираног
стручњака за интелектуалну својину Рона Марчанда,
који је од стране WIPO ангажован као стручна
подршка великом броју националних тимова у
изради стратегија, поред осталих у Републици
Србији приликом израде Стратегије развоја
интелектуалне својине 2011 – 2015. Тема његовог
излагања била је „Методологија за израду стратегија
развоја интелектуалне својине: идентификција
кључних актера и специфичног контекста,
планирање, имплементација и евалуација“. По
речима предавача, методологија израде једне
стратегије је потребна да би се јасно и прецизно
идентификовали сви кључни актери, структура
документа, тачке одлучивања увек са више од по
једне опције, начин утврђивања резултата,
постигнућа и пропуста, моменти почетка и окончања
пројекта. Кључни актери су по правилу завод за
интелектуалну својину (или завод за индустријску
својину и завод за ауторско право), представници
владе у секторима за иновације, истраживање и
развој, подршку пословању, међународне уговоре,
затим заступници и представници привреде. Фазу
планирања одликује дискусија свих кључних актера
која се завршава утврђивањем да ли је израда
стратегије потребна и оправдана или не. Ако није,
потрбно је размотрити шта би друго било потребно
да се уради да би се ситуација у земљи у погледу
заштите права интелектуалне својине унапредила.
Ако јесте, приступа се формирању тима који ће
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радити на стратегији и одлучује се да ли ће бити
ангажована спољна стручна подршка. Политичка
подршка је од виталног значаја, и то не само
декларативна, већ стварна, односно на који начин је
влада спремна да допринесе и које ресурсе да уложи.
У комуникацији са представнивима владе потребно
је говорити „њиховим језиком“. Одговор на питање
шта се стратегијом добија, треба да буде изражен
економским параметрима и показатељима пораста
запослености. Такође је важно да стратегија не
обухвати превише дуг период, дужи од мандата
председника владе и министара, јер су они
првенствено заинтересовани да се резутати остваре
током њиховог мандата. Поред тога, од изузетне је
важности да једна стратегија, поред главног
документа у коме су описани главни актери, главни
циљеви и мере којима се они постижу, садржи
акциони план реализације и прецизну формулацију
праћења и извештавања. По окончању целог
пројекта, потребно је утврдити шта је постигнуто а
шта не, шта су били разлози, који су били добри
аспекти процеса а који лоши и које би биле
препоруке за даље. У закључку презентације још
једном је наглашено да израда стратегије није
обавезна, да је садржина стратегије наш избор, али
да је изузетно важно да све што је стратегијом
обухваћено има сврху.
О потреби израде националне стратегије развоја
интелектуалне својине Узбекистана говорила је др
Нозимахов Гафурова, начелник Одељења за
интелектуалну својину Националног универзитета
Узбекистана
у Ташкенту. По њеним речима,
интелектуална својина је препозната као важна
компонента привредног развоја, о чему сведоче два
декрета председника Републике Узбекистан од 8.
фебруара 2019. године „О мерама за унапређење
јавне управе у области интелектуалне својине“ и 1.
јула 2019 „О мерама за организовање активности
Агенције за интелектуалну својину Министарства
правде Републике Узбекистан“, као и потписивање
15 међународних уговора и низа посебних закона из
области интелектуалне својине. Ипак, да би систем
заштите интелектуалне својине боље функционисао,
по речима предавача, потребно је одклонити
одређене системске проблеме. Прво, у оквиру
државних програма подршке не раде се свеобухватне
анализе постигнућа науке и технологије, па се ти
програми често погрешно усмеравају. Друго,
организација управљања научним и примењеним
истраживањима не пружа довољно добре услове за
имплементацију иновативних садржаја. Треће, не
постоји јединствена централна институција за
стратешко планирање, подршку и примену
иновативних садржаја и развој технологије, па је
ефикасност истраживања смањена. Четврто, не
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постоји прецизна идентификација приоритетних
области индустрије које изискују примену високих
технологија и ангажовање високо-стручних кадрова,
што доводи до даљег технолошког заостајања и
ограничене производње нове робе и услуга. Пето,
као последица свега наведеног, средства се често
нерационално троше. Шесто, недовољна пажња се
посвећује
успостављању
јавно-приватних
партнерстава за имплементацију иновативних
садржаја и унапређење потребне инфраструктуре.
Седмо, још увек је недовољан ниво сарадње са
међународним организацијама које имају потенцијал
и искуство за развој и примену иновативних
технологија. На основу наведеног, Стратегија развоја
интелектуалне својине требало би да обухвати
следеће: развој законодавства у области права
интелектуалне својине, унапређење одговарајуће
инфраструктуре
и
управљања
правима
интелектуалне својине у научним, образовним и
креативним
институцијама,
затим
развој
националног
брендирања,
успостављање
финансијских, моралних и других подстицајних
инструмената
за
стварање
и
коришћење
интелектуалне својине, информисање о најновијим
светским научним, књижевним и уметничким
постигнућима, унапређење заштите и сузбијања
повреда права интелектуалне својине, ширење знања
о значају заштите права интелектуалне својине.
Након тога, Рон Марчанд је одржао још једну
презентацију „Развој националних стратегија
интелектуалне својине – научене лекције и пут
даље“, у којој је још један пут наглашено да је од
пресудног значаја у фази планирања разматрање
следећих питања: Да ли је стратегија потребна и
оправдана у том моменту? Да ли постоје неопходни
ресурси за њен развој и имплементацију? Да ли ће
влада подржати стратегију? Да ли привредни
партнери могу да допринесу? У случају негативног
одговора на било које од наведених питања, израда
стратегије није оправдана у датом моменту.
Предавач је подвукао да стратегија не би
требало да буде само још један документ, нити
чиновничка важба. Да би сви заинтересовани актери
стекли и задржали поверење у носиоце пројекта и
тиме обезбедили његову успешну имплементацију,
непходно је да планирани резултати буду
реализовани и видљиви, да комуникација буде
отворена, да се реагује на коментаре и сугестије и да
се стално има у виду шта је јавни интерес. У том
смислу, писање стратегије је много лакши посао од
имплементације. Трансфер технологије поготово
није нимало лак посао, јер је неопходно утврдити
шта је од интелектуалне својине заиста корисно за
комерцијализацију, а такође и успоставити
квалитетне везе са заинтересованим привредним
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субјектима. Да би се пројекат стратегије боље и
лакше одвијао, поред свега наведеног, добро је имати
подршку међунароних организација, радити на
изградњи стабилних и трајних националних и
међународних партнерстава, веровати у промене и
радовати се постигнућима.
У настаку семинара, учесници семинара из
држава Азије и Европе били су позвани да укратко
изложе ситуацију у погледу стратегије развоја
интелектуалне својине у својој земљи. Представник
Јерменије навео је Стратегију развоја интелектуалне
својине 2011 – 2013, Белорусије 2012 – 2020,
Таџикистана 2014 – 2020, Туркменистана 2014 –
2018. У Киргистанској Републици на снази је
Државни програм развоја интелектуалне својине
2017 – 2021. Представник Казахстана навео је
Стратегију иновативнсти 2003 -2015, док је у Руској
Федерацији Стратегија иновативности на снази до
2020
године.
У
Украјини
је
Стратегија
интелектуалне својине у фази нацрта, док је у
Азејберџану и Узбекистану у фази разматрања.
Заједничко за све државе чији су представници били
позвани на овај семинар је израда стратегије у
оквиру WIPO пројекта подршке, скоро идентични
главни циљеви и велика сличност у другим
елементима израде.
Другог дана семинара, Иља Грибков је одржао
презентацију „WIPO подршка у изради политике
интелектуалне својине на универзитетима и
институтима и индекс иновативности“. Излагање је
започето речима генералног директора WIPO у коме
се наводи да су универзитети фабрике економије
знања и да је интелектуална својина механизам који
омогућава универзитетима да знање шире и користе
га у привреди.
С обзиром на улогу савремених универзитета
која се не исцрпљује у едукацији и објављивању
резултата истраживања, већ се очекује и њихова
сарадња са привредом и активан допринос
унапређењу
националних
економија,
права
интелектуалне својине су идентификована као алат
за промоцију партнерства између универзитета и
привредних субјеката и пренос знања. У том смислу
потребно је дефинисати политике по којима се те
активности одвијају, у којима се прецизира питање
власништва на иновативним и креативним
садржајима добијеним у раду у одређеној академској
институцији, успостављају правила за њихово
вредновање и заштиту, такође за управљање,
комерцијализацију, сарадњу са трећим странама и
поделу економске користи.
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WIPO у изради политика интелектуалне својине
за универзитете и институте помаже државама
чланицама путем стручне подршке у изради
докумената, обукама, као и трајном подршком у
имплементацији и процени остварених резултата.
Поред тога, формулисан је WIPO приручник за
израду тих политика, у коме се налази шаблон
политике интелектуалне својине, водич за његово
прилагођавање конкретним институцијама, упутства
за израду акционих планова, модели потребних
уговора и студије случајева.
У наставку излагања представљен је Глобални
индекс иновативности (ГИИ), WIPO пројекат
подршке државама за процену њихове иновативне
ефикасности и развој здраве економске политике.
ГИИ представља однос трошкова и ефеката и
омогућава да се објективно процени ефикасност
напора за развој иновација у одређеној земљи. На
овај начин, државама чланицама се пружа прилика
да уштеде на трошковима израде релевантих
статистичких извештаја и укључе податке ГИИ у
националне
стратегије
економског
развоја.
Пројектом је обухваћено 129 држава чланица. За
учешће у овом WIPO пројекту потребно је да држава
обезбеди најмање 66% индикатора који чине сваки
од подиндекса, што конкретно износи: од укупно 53
индикатора расположивих ресурса најмање 35; и од
укупно 27 индикатора постигнутих резултата
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најмање 18. Такође је неопходно свеже податке
достављати правовремено.
Што се Узбекистана тиче, главни проблем у
погледу
ГИИ
представља
недовољан
број
индикатора у погледу постигнутих резултата - само
14, док је број индикатора расположивих ресурса - 40
довољан.
Државе чланице су позване да се укључе у ГИИ
пројекат. За то је такође потребна подршка владе
одређене државе за прикупљање статистичких
података, стварање радних група, припрему профила
државе и сарадњу са WIPO, која обухвата састанке и
видео конференције са радним групама и
организацију
националних
конференција
за
унапређење ефикасне примене иновација.
Семинар је окончан дискусијом о искуствима,
наученим лекцијама и даљим корацима у погледу
формулисања и имплементације националних
стратегија развоја интелектуалне својине и политика
интелектуалне својине на универзитетима.
Велики квалитет овог семинара била је изузетна
срдачност и гостољубивост домаћина, која је знатно
надмашила уобичајене стандарде за један стручан
скуп.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО)
СЕМИНАР „ДОКАЗИ И ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА – ОДЛУЧИВАЊЕ У ЕПО И НА
НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ”
Берн, Швајцарска, 26. и 27. новембар 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Јелена Тешић, саветник Одељење за хемију и хемијску технологију
Саша Здравковић, самостални саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
У Берну је од 26. до 27. новембра 2019. одржан
семинар Европског патентног завода (ЕPО) у
сарадњи са Швајцарским федералним институтом за
интелектуалну својину (IPI) под називом „Докази и
терет доказивања – Одлучивање у ЕПО и на
националном нивоу“ („Evidence and burden of proof –
Decision making at the EPO and nationally“). Семинару
је присуствовало 33 учесника из 15 земаља чланица
ЕПО и Туниса као земље валидације. На семинару
су, осим представника ЕПО, говорили и
представници IPI, затим председник Федералног
патентног суда Швајцарске Mark Schweizer,
европски патентни заступник Joachim Renken из
Немачке фирме Hoffmann Eitle и заменик директора
и службеник за саслушање енглеског завода за
интелектуалну својину (UKIPO) Phil Thorpe. На
почетку семинара учеснике су поздравили Pia Björk
испред ЕПО и Felix Addor испред IPI.
Први дан семинара је био посвећен теми терета
доказивања (burden of proof) и веродостојности
(plausibility). Придев plausible може да се преведе као
прихватљив, усвојљив, вероватан, веродостојан, а
потиче од латинске речи plausibilis који значи вредан
тапшања, заслужан јавног одобравања. О терету
доказивања у поступцима испитивања пријаве
патента и опозицији у ЕПО прво су говорили Patricia
Escolar и Aldo Nicolaucig. Patricia Escolar је патентни
испитивач у ЕПО у области фармације и медицинске
употребе биолошких терапеутских агенаса, док је
Aldo Nicolaucig патентни испитивач у области
контроле и регулације неелектричних променљивих.
Они су указали да се у ЕПО примењује принцип
према коме терет доказивања лежи на ономе који
подноси
захтев
или
доводи
у
питање
конвенционалне ставове. Одлука о томе да ли је неки
доказ довољан да потврди наводну чињеницу се
доноси у ЕПО од случаја до случаја (case-by-case
basis), а примењују се и Водич за испитивање
(Guidelines EPC (GL), Nov. 2019, E-IV, 4) и Књига
студија случаја (Case law book (CLB), 9th Edition
2019, III-G.4.3.1). Одлуке се доносе на основу
„баланса вероватноће“ (balance of probabilities), тј. на
основу претпоставке да је једна група чињеница
вероватнија од друге. У посебним случајевима
користи се строжији критеријум за осуду: ''ван
разумне сумње'' (beyond any reasonable doubt) тј. до
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балчака (“up to the hilt”). Што је озбиљнија ствар која
се доводи у сумњу, то морају и докази да буду
уверљивији (одлука T 750/94). Своје приговоре у
току испитивања (ex parte proceedings) ЕПО
испитивачи морају да поткрепе. Тек на тако
поткрепљен приговор подносилац мора да
образложи своју тврдњу, односно тада пада на њега
терет доказивања. На пример, у неком предмету нису
дати експериментални подаци о ефекту лека на
продужавање функције одређених третираних
ћелија, а таквих података нема ни у касније
објављеним документима. Терет доказивања у
поступку испитивања је пребачен на подносиоца уз
образложење да није вероватно да је дати проблем
решен. Међутим, жалбено веће је утврдило да
испитивачко одељење није образложило аргументе
на основу којих би могло да се тврди да проналазак
није веродостојан. Утврђивање веродостојности
(plausibility) је потребно само ако случај омогућава
поткрепљивање сумњи, а терет доказивања је на
ономе који тај приговор подиже. Даље је било речи о
директном и недвосмисленом откривању где терет
доказивања остаје на страни која прави измене у
пријави патента. Стандард који се у овом случају
примењује је ''ван разумне сумње'' јер и најмања
сумња у основ за измену онемогућава да до ње дође,
односно измену је могуће направити ако нема сумње
да је нешто друго могло да буде намеравано (одлуке
T 383/88, T 831/11, T 113/86, G 11/91). Нпр. ако неки
број може да се прочита као “0.08”, “0.09” или “0.05”
његова измена није дозвољена. У случају када је
директно и недвосмислено откривање повезано са
стањем технике, терет доказивања је на
испитивачком одељењу које треба да утврди где су у
стању технике описане карактеристике из патентног
захтева (T 655/13). И овде се примењује строжи
стандард, тј. ''ван разумне сумње'' (T 1029/96).
Уколико су у питању интернет откривања терет пада
на страну која цитира тај документ са интернета. У
овом случају стандард доказивања је „баланс
вероватноће“ (T286/10, T2227/11). Мора се
проверити поузданост извора (T1134/06), а посебно
доступност јавности, датум и садржај. Ако у том
смислу ЕПО сматра да је дати интернет цитат стање
технике, онда друга страна мора да докаже супротно
(T 2227/11, T 1589/13). Када су у питању захтеви у
којима је производ дефинисан неуобичајеним
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параметрима (који дају проналаску једину разлику у
односу на стање технике) или у којима је дефинисан
поступком добијања (product-by-process claims) терет
доказивања да се ради о различитом производу у
односу на стање технике је на подносиоцу (T
1746/04, T 1920/09 и Т 205/83, T 828/08).
У опозицији терет доказивања основа за
поништавање патента је на опоненту, а ако је патент
поништен, терет прелази на носиоца патента.
Генерално, свака страна носи терет за доказивање
чињеница које наводи, а стандард доказивања је
„баланс вероватноће“. Уколико опонент тврди да
постоји ранија јавна употреба он мора да докаже када
се она десила, шта је било доступно и околности под
којим се она десила (где, како и од стране кога).
Уколико су докази у рукама опонента (нпр. његов
систем за паковање који је монтирао у просторијама
клијента (Т 1682/09) или је опонент наследник фирме
која је директно укључена у наводну претходну
употребу (Т 202/13)), стандард за доказивање је ''ван
разумне сумње'', односно у случају неизбалансираног
приступа доказима, примењује се строжи стандард (Т
738/04). Стандард „баланс вероватноће“ се примењује
када и опонент и носилац права имају подједнак
приступ материјалу за који се сумња да представља
претходну јавну употребу (нпр. продаја телевизора (T
55/01) или палете за убацивање терета у карго авионе
(T 1170/13)). Дат је и пример одлуке жалбеног већа T
695/08 у вези са жалбом носиоца патента који је
поништен на основу недостатка инвентивног нивоа
поступка у коме је једина разлика у односу на стање
технике било додавање мешавине парфема у вискозни
производ. Жалбено веће је сматрало да је навођење
израза који су превише генерички да би се повезали са
техничким доприносом проналаска (..."the main
advantage is that this active material benefits from the
improved deposition and fabric substantivity and ease of
processing") недовољно да би се терет доказивања
пребацио на опонента. Други пример се односио на
одлуку T 1797/09 у вези са таблетом за прање судова,
где је постојао документ Д1 који је могао да се користи
само за оспоравање новости (према члану 54(3)
Конвенције о европском патенту (КЕП)). Д1 је
описивао све елементе ове композиције за прање
судова осим што није била у форми таблете. Опонент је
међутим, за оспоравање инвентивног нивоа и
поништавање овог патента, поднео примере (који су
поновљени примери из Д1) који показују горе
перформансе ових композиција у уклањању мрља и
каменца. Жалбено веће није користило Д1 за
оспоравање инвентивног нивоа, али је сматрало да је
дозвољено да друга страна достави у поступку такве
компаративне примере који доказују наводе који су
наведени као разлог за поништавање патента и који су
основа за преиспитивање веродостојности закључака.
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Сада је терет доказивања пребачен на носиоца права да
докаже наводни технички ефекат. Када је у питању
описаност у потпуности, ако се она доказује једним
хипотетичким експерименталним протоколом, терет
доказивања да тај протокол ради је на носиоцу права (T
792/00). У одлуци T 1846/10 разматрана је описаност у
потпуности за захтев који се односио на добијање живе
вакцине. Опонент је у свом разматрању указао на
пример 5 тог патента који је показивао да је вакцина
била неактивна код хрчка. Због тога се носилац права
бранио тиме да опонент није образложио своје наводе и
да није дао експерименталне доказе да проналазак не
може да се изведе. Међутим, жалбено веће је
закључило да ти додатни експериментални докази нису
потребни јер пример 5 из патента доводи до озбиљне
сумње да проналазак може да се изведе.
Учесници су даље подељени на две групе ради
вежбања на примерима који су им дати. У групи
„Хемија“ први пример се бавио одређивањем стандарда
који треба да испуни опонент у случају када подноси
опозицију на основу чињенице да је радио тестове у
својој компанији, као и држао састанак са научницима
ван компаније дискутујући резултате капацитета
апсорбента ultra TXT и његове комерцијалне примене,
много пре приоритетног датума одобреног патента за
пелене са ultra TXT апсорбентом. У овом случају
одговор је да је стандард за доказивање ''ван разумне
сумње'' тј. “up to the hilt”. Други пример се односио на
то да ли испитивач може да пребаци терет доказивања
на подносиоца у случају када подносилац сматра да
стање технике не омогућава извођење проналаска
(интермедијер у синтези једињења X није познат). У
овом случају само позивање на опште знање, без
образложења и позивања на конкретну референцу, није
довољно да се терет доказивања пребаци са испитивача
на подносиоца. Трећи пример се односио на
поништавање патента за апсорбент који је изграђен од
3 слоја и дефинисан неуобичајеним параметром:
индексом суперапсорпције од барем 10. Такав
параметар се по први пут појавио и његова дефиниција
сама по себи није била довољно јасна, па опозицији
није тешко да покаже да је сам апсорбент са истим
слојевима већ постојао, иако није био описан овим
индексом. Сада је терет доказивања да је производ
различит на носиоцу патента. Четврти пример се бавио
интернет откривањем које је цитирано у поступку
испитивања пријаве. Подносилац је сматрао да је
испитивач требало да испуни стандард доказивања ''ван
разумне сумње'' при навођењу када је интернет садржај
био доступан јавности, шта је било доступно и под
каквим околностима. Међутим, у овом случају обе
стране имају исти приступ интернет садржају и
довољно је да стандард „баланс вероватноће“ буде
испуњен од стране испитивача. На овим вежбама
представница Србије је дала податак да се у
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поступцима доказивања кршења права интелектуалне
својине у Енглеској користе софтвери помоћу којих
инспектори чувају видео записе са интернета. Овај
податак је био интересантан за учеснике с обзиром да
би се могао користити и у поступку испитивања
патената за чување докумената из стања технике који
су приказани на интернету као видео записи. Групу
опште технике, машинства и електротехнике је водио
патентни испитивач из ЕПО Алдо Николаусих. У
првом блоку практичних вежби обрађено је пет
примера. Први пример се односио на интернет објаве
докумената и одлука ЕПО жалбеног већа Т-2227/11.
Други пример се односио на претходну употребу и
интернет објаве за пријаву ЕП07798295. Трећи пример
се односио на пребацивање терета доказивања тј.
валидности приоритета и одлуке жалбеног већа Т1147/02. Четврти пример „стабилна плазма“ се односио
на одлуку ЕПО жалбеног већа Т1023/00. Последњи
пети пример првог блока вежби се односио на супер
апсорбујући материјал и пословну тајну.
Beatrice Stirner, правник у IPI, говорила је о
веродостојности (plausibility). Ове године, она је
присуствовала већем броју скупова на којима је тема
била и веродостојност. На састанку AIPPI
(Association Internationale pour la Protection de la
Propriété Intellectuelle, непрофитна организација са
седиштем у Швајцарској) ове године, 60% учесника
је сматрало да закони њихових земаља не предвиђају
претпоставку веродостојности и да је њена
хармонизација потребна (80% учесника). Сам
концепт веродостојности није поменут ни у КЕП-у
ни у националним законима. Прво се појавио израз
„кредибилност“, а у ЕПО одлукама тек у T 939/82,
затим у T 609/02 и Т 1329/04. У Швајцарској нема
концепта веродостојности у пракси IPI и судским
одлукама. У одлуци швајцарског федералног суда
BGE 133 III 229 се наводи да студије случаја
жалбених већа ЕПО треба да се узму у обзир утолико
колико се односе на интерпретацију хармонизованих
стандарда КЕП-а. Швајцарски грађански код, члан 8.
се односи на терет доказивања и према њему он пада
на особу која добија права из постојања те чињенице.
Што се тиче других националних случајева, у
Немачкој нема судских одлука у којима се помиње
веродостојност, док у Француској постоји једна. У
Великој Британији има неколико одлука: Generics v
Yeda (2013), Warner Lambert v Generics (2018), HSG v
Eli Lilly (2011). Отворена питања које је Beatrice
поставила су: Каква је стварна потреба за концептом
веродостојности?, Да ли ће се он прелити и на друге
техничке области? и Да ли је потребан различит
третман за проналаске у фармацији? У публици се
чуло мишљење да за сада нема потребе да се концепт
веродостојности користи и у другим областима.

194

Разлику у оспоравању описаности у потпуности
(члан 83 КЕП) и постојању техничког ефекта (члан
56 КЕП), а на основу техничких података датих у
пријави/патенту, објаснили су испитивачи из ЕПО.
Ако жељени технички ефекат, који се налази у
патентном захтеву, није постигнут, приговор је у
вези неописаности проналаска у потпуности (нпр.
Производ XYZ за добијање ефекта A). Ако наводни
ефекат није наведен у патентном захтеву (нпр.
Производ XYZ), већ је део проблема који треба да
буде решен, онда је примедба само на основу
инвентивног нивоа (члан 56 КЕП) (Guidelines EPC, FIII, 12; G 1/03, T 1079/08, T 1019/10, T 5/06, T 380/05,
T 433/05, T 2001/12). Поставља се питање да ли је
веродостојно да производ XYZ даје ефекат A?
Веродостојност ефекта не мора бити доказана
апсолутним доказима (Т 716/08, T 433/05, T 1336/04),
а разлози да се сумња у кредибилитет решења су да
ефекат није лако предвидљив, закључак је
спекулативан и техничке предрасуде бацају сумњу
на
дато
решење.
Иако
непостојање
експерименталних података није довољно за
оспоравање веродостојности (нпр. T 1437/07), пуки
вербални ставови дају ограничену подршку и
претпостављене или генерализоване функције без
објашњења и података често нису веродостојне.
Демонстрирање веродостојности је неопходно код
доказивања синергистичког ефекта (често у целом
опсегу и уз компаративне тестове), код нових
терапеутских примена, у случајевима широког
опсега заштите, ако постоји техничка предрасуда
(нпр. хомеопатско лечење T 1273/09) или ако је у
великој супротности са прихваћеним техничким
учењем (T 1785/06). Демонстрирање веродостојности
може бити корисно код доказивања да је проблем
решен (T 792/00, T 1329/04), да постоји побољшан
ефекат, а експериментални подаци поднесени при
подношењу увек јачају позицију подносиоца.
Накнадно објављени подаци (post-published evidence)
могу се узети у обзир само ако су подаци из пријаве
довољни да се репродукује проналазак и покаже да је
дати проблем решен у целом опсегу затражене
заштите. У фармацији једноставна изјава терапеутске
примене обично није довољна, а процена зависи од
претходног знања о том производу или болести. Није
обавезно представити податке из клиничких
испитивања или токсиколошких студија. Каснији
подаци могу бити коришћени за потврду неког
ефекта. Пријава мора имати информацију (нпр.
експерименталне тестове) који показују да једињење
има директни ефекат на метаболички механизам
укључен у болест, где је тај механизам или већ
познат, или објашњен у пријави.
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На крају првог дана семинара учесници су
поново били подељени на две групе ради вежбе на
примерима. У хемији пример је био пријава која се
односила на поступак за побољшање варења
пуштањем претходно снимљеног звука процеса
варења. С обзиром да је проналазак изван
уобичајеног општег знања, терет доказивања
веродостојности проналаска у овом случају је на
подносиоцу. У другом блоку практичних вежби
групe опште технике, машинства и електротехнике,
урађено je три примера. Први пример се односио на
недовољну откривеност и пребацивање терета
доказивања у одлуци ЕПО жалбеног већа Т63/06.
Други пример се такође односио на исту тему у
случају одлуке ЕПО жалбеног већа Т-2431/11.
Последњи, трећи пример се односио на инвентивни
ниво и упоредне тестове у одлуци ЕПО жалбеног
већа Т1872/08.
Други дан семинара је отпочео презентацијом
судије Mark Schweizer-а који је докторирао на теми
„докази“. Он је дао преглед појма терета доказивања
кроз историју и указао на питање да ли он припада
материјалнoм или процесном закону. По њему је у
питању процесни закон. У КЕП-у се нигде не
помиње терет доказивања и једино се може позвати
на члан 125. КЕП где се поступање позива на
националне законе, али с обзиром да тај члан каже да
се ради о процесном закону, ти национални закони
морају да буду процесни. У Немачкој и Швајцарској
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додела терета доказивања се заснива на
материјалнoм праву (Rosenberg 1900, „modified norm
theory“). Једина одлука која би могла да се бави
питањем терета доказивања у швајцарском
федералном суду је 02017-007 од 01.11.2019 која није
финална и где се ради о тужби за повреду права на
основу EP 1984805 B1. У евентуалној жалби би
могло да дође до питања ко треба да докаже
инвентивни ниво (примењује се приступ проблемрешење) јер носилац каже да проналазак одлично
„ради“, док супротна страна каже да је проналазак
„само лепа слика“. Такође су на овом суду имали и
случај где нису морали да одлучују о терету
доказивања с обзиром да је проналазак који је био
предмет расправе био инвентиван.
Виђење заступника о терету доказивања дао је
Joachim Renken који је докторирао на пољу
биофизичке хемије. Осим пред ЕПО, он учествује и у
поступцима пред немачким федералним судом за
патенте и судом правде. У Немачкој испитивање
патената (као и поништај и опозиција) се врши по
принципу ex officio. Немачки судови су направили
баланс у смислу да подносилац има обавезу да
сарађује и демонстрира чињеницу. У њиховим
судовима се не процењује инвентивност приступом
проблем-решење. За разлику од ЕПО, немачки
патентни суд може да сам изводи доказе и користи
материјале које нису поднеле стране у поступку.
Уколико суд није дошао до јасног закључка, страна
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која наводи разлоге за поништај има терет
доказивања. У одлуци немачког суда 2 Ni 32/10
(BPatG) није накнадно саслушаван сведок јер
подносилац захтева за поништај није образложио
своје наводе о наводној претходној употреби. У
одлуци 4 Ni 1/12 (BPatG) поднесени документи у
поништају који нису коментарисани од стране која
их је поднела, нису разматрани у одлуци суда јер је
закључено да обавеза страна у поступку да
образложе свој случај кореспондира ex officio
обавези суда у поступку одлучивања. Одлука BGH
Anthradipyrazol X ZB 3/69 је везана за супстанце које
показују различит начин дејства на инфекцију
амебама и према томе имају предност у избегавању
стварања резистенције и других споредних ефеката.
Иако је пријава одбијена због недостатка доказа,
пресуда по жалби на одбијање је сматрала да је
ефекат довољно да буде кредибилан, а докази нису
неопходни, односно пријава је враћена на поновно
испитивање. У одлуци BGH X ZR 134/03 немачки
федерални врховни суд (BGH) је именовао експерта
који је, везано за инвентивни ниво поништеног
патента, имао сумњу да би стручњак из дате области
дошао до предметних торзионих пригушивача
вибрација модификацијом стања технике, па је
инвентивни ниво потврђен, а терет доказивања је
остао на странама у поступку. У случају BGH
Trigonellin X ZR 177/98 овај суд је такође именовао
експерта на основу чијег мишљења је закључено да се
ван разумне сумње може искључити промовишући
ефекат тригонелина на раст косе након пероралне
примене. У пресуди о поништају патента суд наводи
као стандард за одлучивање: уверење (conviction). Ово
се разликује од Британске праксе у коме је стандард
равнотежа вероватноће. Joachim Renken такође сматра
да изрази у ЕПО долазе из праксе Велике Британије.
Даље је поменута одлука поништавања патента који
се односи на tTG антитела, BPatG 3 Ni 10/10. У овој
одлуци веће је сматрало да има довољно техничко
знање и да стручна мишљења страна у поступку К14 и
К15 представљају само документе које су стране
поднеле у поступку. У ЕПО одлукама T 517/14 и T
753/09 међутим, декларација стручњака се сматра
доказом а не само аргументом (Art. 117(1)(e) EPC). На
крају, код одлуке BGH Interferon-Gamma X ZR 26/92
врховни суд није одобрио принудну лиценцу јер
тужилац није доказао да Polyferon не може да се
замени са Imukin (без обзира што би то било off-label
коришћење). Немачки федерални суд, за разлику од
других европских земаља, има техничке судије. Еx
officio акције осим у немачком, постоје и у
белгијском, холандском суду, а у Шпанији суд једино
може да тражи мишљење неке институције (нпр.
завода за патенте и жигове). У Италији судије често
именују техничке експерте који могу да узму у обзир
и документе који нису поднесени у поступку.
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Др Брита Клеј, правник у ЕПО је говорила из
свог угла о терету доказивања и одлукама при
узимању доказа у складу са члановима 117-124. EPC
(КЕП). Постоје примери за два таква случаја
узимања доказа и то пре испитивања и пре
опозиције. Код испитивачких одељења, када треба да
се утврди доступност докумената који су цитирани и
где је оспорена патентибилност патентне пријаве у
првом случају, и у другом пре опозиције да се
верификују изјаве противника или противљење
власника патента. Потом је говорила о члану 100.
EPC и основи противљења када објава није била
доступна ЕПО и када могу настати околности када
ЕПО није био упознат да је патент одобрен. За боље
решавање опозиције, странке у поступку су слободне
да изаберу доказна средства. Каже да су
информације доступне јавности ако је бар једна
особа у положају да им приступи или када не постоји
обавеза чувања тајне или када је експлицитно
написано. Оно што је битно да се код опозиције
јасно укаже на чињенице које омогућавају да се
утврде шта је и када било доступно, под којим
околностима је постало доступно јавности, где, како
и коме је изложено спорно изношење у јавност.
Потом је изнела случај у коме је приказала како се
сва ова питања могу и практично применити. У ЕПО
средства за давање или прибављање доказа укључују
следеће: Саслушање странака или сведока, захтев за
информацијама, израда докумената, мишљење
стручњака, инспекција и изјава заклетве у писменом
облику. Узимање доказа подразумева следеће
кораке: повећање броја чланова одељења са правним
представником, припрема како би се узели докази и
позиви, саслушање сведока (странака или вештака),
записници са прикупљања доказа и процена доказа.
Како би се узели докази потребно је навести предмет
због којег ће бити саслушан сведок. Затим
постављање истраге коју намерава да спроведе и
релевантне чињенице које треба доказати. Потом
утврдити име и адресу сведока, како би га позвали и
идентификовали. Након тога се наводи време и
место усменог поступка, као и назнака да авансно
плаћање трошкова сноси странка која нуди сведока и
могућност да поднесе да се одриче од трошкова.
Позивање сведока садржи: навођење датума, времена
и места усменог поступка, навођење језика под којим
се води поступак, могућност да сведочи пред
националним судом и наредбу за извођење доказа у
прилогу. Приликом саслушања сведока пред ЕПО
особа која сведочи је упућена да у потпуности
објасни шта зна о предмету саслушања, врши се
испитивање личних података и покушава да се
разјасни да ли постоји лични однос према странкама
у поступку. Потом се утврђује на чему се заснива
знање особе која сведочи. Питања се обично
постављају
следећим
редоследом:
одељење
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опозиције, потом странка која доводи сведока и на
крају друга страна. Иако странке имају прилику
испитивати сведока, нема унакрсног испитивања у
англосаксонском стилу нити је допуштено
постављање водећих питања. Приликом израде
записника о прикупљању доказа исказ сведока мора
бити заведен. Снимање техничким средствима може
бити за закључак са сведочења и за одобрење
записника са сведочења. Приликом процене доказа, а
након саслушања сведока, странке имају могућност
да изнесу своја запажања. Тек када је све то
учињено, одељење опозиције требало би да процени
доказе. Требало би у том случају обратити пажњу на
следеће: да ли је сведочење веродостојно, да ли су
информације из прве руке или не, да ли су
сукобљене изјаве, каква је пратећа документација и
јесу ли дати убедљиви докази, након чега се доноси
одлука да ли су докази релевантни и употребљиви у
случају под којим се води поступак.
Након тога је представник Завода за
интелектуалну својину Велике Британије, заменик
директора господин Phil Thorpe представио
националну перспективу по овом питању са његовим
вишегодишњим искуствима у раду по питању терета
доказивања. Што се тиче надлежности за патенте и
друга права интелектуалне својине, одговорни су
Завод за интелектуалну својину Велике Британије,
Привредни суда за интелектуалну својину, Суд за
патенте, Апелациони суд и Врховни суд Велике
Британије. Повредом права и опозицијом се бави
Завод Велике Британије. Случајеве на суду за
патенте саслушава један специјални судија, који
обичнo има и научно-техничке и правне
квалификације. Три судије суде у жалбеним
предметима, а један је специјалиста патентни судија.
Пороте се не користе, а случајеве у Заводу саслушава
један запослени за саслушање. Приликом терета
доказивања важи опште правило да особа која нешто
тврди мора то и да докаже, осим када то друга страна
признаје. Ово се односи на то да ли је тврдња
позитивна или негативна. У неким околностима,
терет доказивања може се пребацити са тужиоца на
окривљеног. Ово се догађа тамо где је на пример, на
основу доказа неких основних чињеница, разумно
узети друге чињенице у недостатку супротних доказа и
где оптужени заузима неупадљив став, одбијајући да
оспори аргументе и доказе које је изнео подносилац
захтева. У три корака се утврђује право на проналазак,
тако што се прво идентификује инвентивни концепт,
утврђује носилац права инвентивног концепта и да ли
још неко други има право сем носиоца. Уколико су
спорне ствари чињенице, стандард доказа који се
захтева у поступку је превладавање вероватноће и
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обично се назива балансом вероватноће, што значи да
суд мора бити задовољан таквим резултатом. Стандард
баланс вероватноће је флексибилан стандард. То значи
да када се ово процени, вероватноћа je да ће суд
претпоставити да су неке ствари инхерентно
вероватније од других. Што је догађај невероватнији,
то морају бити јачи докази да се он и раније догодио.
Све чињенице релевантне за то питање у датом случају
морају се доказати. Докази нису потребни само у
случају да је друга страна признала чињенице. Странка
може признати чињенице у поступку по тужби,
штедећи на тај начин супротној страни трошак
доказивања. У пракси копије цитираних докумената
(посебно објављених патената и пријава патената и
чланака из техничких часописа), као и датуми њихове
објаве су увек само потврђени, сем када супротна
страна оспорава те датуме и објаве, онда је странка
дужна да достави додатне доказе. Судије које раде у
суду за патенте бирају се због своје техничке
стручности. Докази могу бити у облику изјаве сведока,
признања или усмених доказа. Иако је главна сврха
доказати чињенице, сведоци понекад могу да дају и
стручна мишљења. Уопштено таква мишљења су
неприхватљива као доказ, јер је то посао службеника за
саслушање да пропитује, а не сведока да извлачи
закључке и чињенице. Међутим, постоје изузеци и то је
посебно важно у споровима интелектуалне својине,
када су у питању мишљења експерата. Дужност
вештака је да помогне суду у вези са поступком у
оквиру своје стручности и погодно је уколико обе
стране изаберу једног заједничког вештака. Код
усмених доказа постоји унакрсно испитивање сведока.
Усмени докази у вишем суду дају се у три фазе, почиње
главним испитивањем сведока преко свог браниоца,
потом унакрсно испитивање бранилаца друге стране и
на крају преиспитивање личног браниоца о питањима
која су се појавила током унакрсног испитивања.
Приликом сваког дела презентације изнете су
практични примери из судске праксе Велике Британије
(попут Бакстер против Абота, Магнезијум електрон
против Моликорп хемикалс, Стивенс против Кенон,
Рон протв Једе, Кук против Вотермиста, Блеклајт
против Комптролер и други случајеви).
У панел дискусији на крају су сви предавачи и
експерти из различитих области, изнели своја виђења и
искуства приликом судских одлука, одлука ЕПО
жалбеног већа, тумачења патентних заступника,
препоруке, као и искуства у појединим процесима, с
обзиром на вишегодишња искуства у споровима који се
воде у тим земљама.
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WIPO СУБРЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР „ПАТЕНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И БАЗЕ ПОДАТАКА”
Скопље, 3. децембар 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Зорица Обрадовић, саветник Одељење за хемију и хемијску технологију
Марија Даскаловић-Илић, саветник Одсек за правна питања патената
Светска организација за интелектуалну својину
(WIPO), у сарадњи са Државним заводом за
индустријску својину Северне Македоније (SOIP),
одржала је 3. децембра 2019. године суб-регионални
семинар под називом „Патентне информације и базе
података“ у сали хотела Stone Bridge у Скопљу.
Семинару је присуствовало 50-ак учесника, а поред
наведених организатора, на семинару су били
присутни и представници националних завода за
интелектуалну својину држава из региона: Албаније,
Бугарске, Црне Горе и Србије, чиме је семинар
стекао суб-регионални карактер.
Срдачну добродошлицу у име домаћина
пожелео је господин Горан Герaсимовски, заменик
директора SOIP. Он је говорио о значају патентних
информација у данашње време, а затим је представио
електронски регистар патената Северне Македоније,
који је учињен јавно доступним.
Након тога се учесницима обратила госпођа
Силвија Трпковска, представница организације
WIPO, која је уједно била и модератор на овом
семинару. Она је истакла значај оваквих семинара за
мале земље, као што су присутне земље региона,
нарочито у погледу коришћења и размене патентних
информација, размене знања и подизања нивоа
културе иновација. Затим је представила свој сектор
(Одељење за земље средње Европе и земље Балтика
и Медитерана, Групе за развијене земље и земље у
транзицији)и услуге које WIPO пружа на захтев
заинтересованих земаља, након чега је говорила о
сарадњи са државама чланицама којих тренутно има
192. Нарочито је истакла сарадњу са универзитетима
и значај трансфера знања, али како у публици није
било присутних представника универзитета, није
могла да се развије дискусија на ту тему, с тим што
је из публике речено да Завод за индустријску
својину
Северне
Македоније
сарађује
са
универзитетом. Госпођа Силвија Трпковска је
говорила и о фокусу организације WIPO на
подизање свести о заштити интелектуалне својине за
мала и средња предузећа, те да и у том сегменту
WIPO развија моделе и да је отворен за сарадњу.
Следећи говорник је био господин Бранислав
Марковски, представник Фонда за иновациону
делатност Северне Македоније. У свом кратком
обраћању је говорио о начину финансирања и
грантовима које пружа њихов Фонд, објаснивши да
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се микро, мала и средња предузећа финансирају кроз
програм за иновативност и програм за технолошки
развој, нагласивши да све то нема ефекта уколико
нема комерцијализације проналаска. Желео је да
подстакне интеракцију са публиком, да му се
постављају питања, и да кроз одговоре конкретније
говори о иновацијама у својој земљи. Нагласио је да
су са сваким новим конкурсом Фонда, ММС
предузећа све свеснија бенефита од заштите
интелектуалне својине, и да је комерцијални успех за
целу земљу то што предузећа која су већ заштитила
интелектуалну својину боље послују након признања
права (дају лиценце и сл.)
Трећу тему на семинару обрадио је господин
Випин Сароха (Vipin Saroha), стручњак WIPO-а који
ради на развоју и побољшавању платформе за
претраживање (Patentscope). Он је говорио о улози
патентних информација у промоцији иновација. Кроз
презентацију је представио патентни систем, које
информације се могу добити из патентних
докумената, како можемо те информације користити,
и на крају како изгледа патентни документ
(библиографски подаци на првој страни, опис
проналаска, патентни захтеви).
Господин Сароха је одржао још две
презентације. Једна је била посвећена патентној бази
PATENTSCOPE, којој заинтересовани корисници
приступају бесплатно преко интернета. Прошао је
детаљно кроз све њене функционалности почев од
различитих маски за претраживање до уноса
различитих критеријума за претраживање (постоји
пет различитих интерфејса). База садржи колекцију
од 77 милиона патентних докумената. Представио је
на који начин се може користити претраживање по
кључним речима за претрагу синонима на
различитим доступним језицима. Нове могућности
машинског превода су доступне кроз опцију WIPO
Translate који обухвата превод докумената на више
језика. Реч је о алату за превод посебно
дизајнираном за патентна документа, који нуди
превод приближан свакодневном говору јер је
заснован на патентном речнику WIPO Pearl,
посебном алату који нуди приступ научним и
стручним терминима који су садржани у патентним
документима. За регистроване кориснике постоји
опција претраживања према хемијској структурној
формула, коју је могуће „нацртати“ уз помоћ
посебних алата. Представљене су и могућности
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статистичког приказа кроз графички приказ према
жељеном критеријуму, као што су: подносилац,
МКП симбол, земља приоритета, година итд. Листа
резултата се може сачувати у Excel табели. За сваки
патентни документ, а нарочито за PCT документе
могу се прегледати правни статуси уколико су
повезани са националним регистрима приликом
уласка у националну фазу, а што је омогућено кроз
пилот пројекат повезивања са националним
регистрима. На крају ове презентације господин
Сароха је учеснике позвао да испробају нови изглед
ове базе, који је доста поједностављен за кориснике,
док ће још неко време бити омогућено паралелно
коришћење и досадашње базе.Своју последњу
презентацију господин Сароха је посветио WIPO
услугама у области интелектуалне својине, у оквиру
којих постоје бројне едукације (вебинари, WIPO
Академија, разне публикације), базе података
(PATENTSCOPE, Global Brand Database, Global
Design Database, WIPO Pearl), платформе (WIPO
Green, WIPO Re, итд.), сервиси (ASPI, Research4Life,
ARDI), проjeкти (TISC). Истакао је да WIPO ради на
развоју нових, као и унапређивању постојећих алата,
услуга, стандарда и платформи који треба да
обезбеде
ефикасније
коришћење
система
интелектуалне својине.
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Последњи предавач је био господин Шаболц
Фаркаш (Szabolcs Farkas), патентни заступник, који
је до пре две године радио као патентни испитивач у
Мађарском заводу за интелектуалну својину. Он је
на почетку истакао да патенти инспиришу настанак
нових проналазака и представљају подстицај за
економски раст, а затим представио различите
типове претраживања патентних докумената, као и
сајтове (archive.org; synonym.com) и базе (Google
patents; The Lens) који су као помоћни алати
доступни за детаљнију претрагу и верификацију
патентних информација. Другом презентацијом је
представио базу Espacenet коју одржава Европски
завод за патенте. На почетку презентације се извинио
што је преглед базе урађен за стари интерфејс.
Наиме, у међувремену је пуштен у рад нови
интерфејс, али (као и за PATENTSCOPE) стари
изглед ће моћи да се користи паралелно, још сигурно
шест месеци.
На крају семинара, госпођа Трпковска се захвалила
предавачима и присутним учесницима, и закључила
да су искуства малих завода у региону по питању
подршке иновацијама и коришћењу патентних
информација веома слична, и да су овакви скупови
веома корисни како би се разменила искуства
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