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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

-

Број документа
Врста документа
Број пријаве
Датум подношења пријаве
Други датуми, датум излагања на међународној
изложби
Подаци о праву првенства
Датум објављивања пријаве
Датум објављивања патента
Међународна класификација патената
Назив проналаска
Апстракт или патентни захтев
Број основне пријаве (или патента) за који се
подноси допунска пријава

(11)
(13)
(21)
(22)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној
заштити
Име подносиоца пријаве
Име проналазача
Име носиоца патента
Име пуномоћника
Број и датум подношења међународне пријаве
Број и датум међународне објаве
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
Датум и број пријаве европског патента
Датум и број објаве признатог европског патента

ЗИС / RS / IPO

(23)
(30)
(43)
(45)
(51)
(54)
(57)
(61)

Recommendation concerning bibliographic data on
and relating to patents - WIPO - St. 9
Number of document
Kind of document
Number assigned to the application
Filing date of the application
Other dates, date of exhibiting at the intrnational
exibition
Priority data
Publication date of the unexamined application
Publication date of registered patent
International Patent Classification code
Title of invention
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

(68)

Number of the basic patent for an SPC

(71)
(72)
(73)
(74)
(86)

Name of the applicant
Name of the inventor
Name of the owner of patent
Name of the representative
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

(87)
(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)
(96)
(97)

Name of the product
Date and number of the European patent application
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
Објава пријаве патената без извештаја о стању
технике
Посебна објава извештаја о стању технике
Исправљена прва страна А документа (А1, А2)
Регистровани патенти
Објава патента у измењеном облику
Исправљена прва страна B документа (B1, B2)
Исправљен спис B документа
Мали патенти
Објава захтева за признање сертификата о додатној
заштити
Објава признатог сертификата о додатној заштити

6

А3
А8
B1
B2
B8
B9
U1

Publication of the patent application with search
report
Publication of the patent application without search
report
Separate publication of search report
Corrected title page of an A document (A1, A2)
Registered patents
Publication of the amended patents
Corrected title page of an B document (B1, B2)
Complete reprint of an B document (B1, B2)
Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

A1
А2
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

A23C 21/00 (2006.01)
(11) 2018/0947 А1
A23C 21/08 (2006.01)
A61K 35/644 (2015.01)
(21) P-2018/0947
(22) 09.08.2018.
(54) MLEČNI NAPITAK OD SURUTKE SA
DODATKOM MEDA I VOĆA
(71) KRSTIĆ, Vlada, Sinđelićev trg 22/55, 18000 Niš, RS
(72) KRSTIĆ, Vlada, Sinđelićev trg 22/55, 18000 Niš, RS
(57) Postupak za dobijanje mlečnog napitka od surutke
sa dodatkom meda i voća vezan je za izradu mekog
svežeg sira. Sastoji se u tome što se punomasno
pasterizovano mleko na temperaturi od 28-300 C
podvrgava dejstvu starter kulture u trajanja od 30-40
minuta. Zatim se mleko podsirava himozinskim sirilom na
temperaturi od 28-320 C u vremenu od 30-45 minuta. U
toku obrade gruša, prihvata se surutka u sudove. Prethodno
pripremljeni i odmereni sastojci (med u količini od 5% i
voće u količini od 15% ) dodaju se uz stalno mešanje mase.
Nakon izjednačavanja, napitak se pasterizuje na niskoj
pasterizaciji (70-750 C), pakuje u prehrambenu ambalažu
(flaše ) i hladi na +4 0 C. Čuva se u rashladnoj komori na
temperaturi od 4-80 C do upotrebe.
(54) DAIRY BEVERAGE DRINKS WITH HONEY
AND FRUIT ADDITION
(57) The process for obtaining whey milk beverage with
honey and fruit is related to the production of soft fresh
cheese. The point is that whole milk pasteurized milk at
a temperature of 28-300C is subjected to the effect of
starter culture for 30-40 minutes. The milk is then adds
milk with chymosine rennet at a temperature of 28-320C
for 30-45 minutes. During the processing of pears, whey
is taken into the vessels. Pre-prepared nd weighed
ingredients (honey in the amount of 5% and fruit in the
amount of 15%) are added with constant stirring of the
mass. After equalization, the beverage is pasteurized at
low pasteurization (70-750C), packaged in food
packaging (bottles) and cooled to 40C. It is stored in a
cooling chamber at 4-80 C until use.
(51) A23L 33/00 (2016.01)
(11) 2018/0918 А1
(21) P-2018/0918
(22) 03.08.2018.
(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE
BEZGLUTENSKOG BRAŠNA OD TROPA
JABUKE SA VISOKIM SADRŽAJEM DIJETNIH
VLAKANA, ANTIOKSIDATIVNIM I
ANTIDIJABETOGENIM DEJSTVOM
(71) INSTITUT ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU A.D.,
Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO

(72) ZLATANOVIĆ, Snežana, Bulevar Maršala
Tolbuhina 22, 11070 Beograd, RS; GORJANOVIĆ,
Stanislava, dr, Branka Radičevića 96, 22300 Stara
Pazova, RS; OSTOJIĆ, Sanja, dr, Mileševska 11, 11000
Beograd, RS; MICIĆ, Darko, dr, Plitvička 9, 17500
Vranje, RS; PASTOR, Ferenc, dr, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 119, 11070 Novi Beograd, RS;
KALUŠEVIĆ, Ana, dr, Dunavska 35, 11400
Mladenovac, RS; LALIČIĆ, PETRONIJEVIĆ, Jovanka,
dr, Karla Soprona 24, 11080 Zemun, RS
(74) INSTITUT ZA OPŠTU I FIZIČKU HEMIJU A.D.
ZLATANOVIĆ Snežana, Beograd 118 poštanski
pregradak 45, 11158 Beograd
(57) Проналазак се односи на индустријски поступак
добијања брашна од тропа јабуке (љуска, семенка,
петељка и пулпа) преосталог након цеђења сока.
Дехидратацијом (температура коморе 40-55 °C,
време 6-8 h ) се добија суви троп ниског садржаја (46%) и активности (0,2-0,4) воде што омогућава
млевење без слепљивања. Млевењем се добија
трајно, нехигроскопно брашно APF (Apple Pomace
Flour). Брашно има изражен укус и мирис јабуке,
висок садржај дијетних влакана (ДВ) (35-50%) и
антиоксиданаса (АО), као и висок капацитет
везивања воде (5,4-6,5 g/g) и уља (1,2-1,7
g/g). Употребљен као састојак безглутенских или
функционалних производа који не садрже или имају
нижи проценат алергена за особе интолерантне на
глутен, АПФ надокнађује недостатак ДВ и АО у
исхрани. Употребљава се и као дијететски препарат
чија је оптимална дневна доза одређена in vivo
студијом која потврђује позитиван ефекат на
регулацију метаболизма глукозе и липида.
(54) PROCESS FOR INDUSTRIAL PRODUCTION OF
GLUTEN FREE FLOUR FROM APPLE POMACE
WITH HIGH CONTENT OF DIETARY FIBRE,
ANTIOXIDANT AND ANTIDIABETIC EFFECT
(57) The invention relates to an industrial process for the
preparation of flour of apple pomace (peel, seeds, petiole
and pulp) remaining after the filtration of juice. Dry
pomace is obtained by dehydration (chamber
temperature of 40-55 °C, time 6-8 h), with a low content
( 4 - 6%) and activity ( 0,2 - 0.4) of water, which enables
grinding without sticking. A permanent, nonhygroscopic flour APF is obtained by milling (Apple
Pomace Flour). The flour has a unique smell and taste of
apple, a high content of dietary fiber (DV) (35-50%) and
antioxidants (AO), and a high water binding capacity
(5,4-6,5 g/g) and an oil binding capacity (1,2 to 1,7
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А
g/g).APF can be used as an ingredient of gluten free or
functional products which do not contain or have a lower
percentage of allergens for people intolerant to gluten,
APF compensates for the lack of DV and AO in
nutrition. It is also used as a dietary supplement which
optimal daily dose is determined by in vivo study, due to
the positive effect on the regulation of glucose and lipid
metabolism.
(51) A61M 37/00 (2006.01)
(11) 2018/0980 А1
(21) P-2018/0980
(22) 21.08.2018.
(54) MULTIFUNKCIONALNA OLOVKA ZA
ISCRTAVANJE OBRVA
(71) PHI ACADEMY D.O.O. BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 137, 11000, Beograd, RS
(72) BABIĆ, Branko, Bulevar oslobođenja 137,
11000, Beograd, RS
(74) PLAVŠA & PLAVŠA d.o.o., Strumička 51,
11000 Beograd
(57) Multifunkcionalna olovka za iscrtavanje obrva
prema pronalsku omogućava iscrtavanje obrva uz pomoć
olovke koja u sebi sadrži dve vrste nožića, nožić u obliku
slova U koji se koristi za iscrtavanje dlačica, i nožić u
obliku igle koji se koristi za senčenje prostora između
dlačica, pri čemu je rukovanje jednostavno, skraćuje
vreme rada i sprečava kontaminaciju, jer je kompletna
olovka sterilna. Multifunkcionalna olovka (1) za
iscrtavanje obrva sadrži cilindričan poklopac (2) koji se
postavlja na srednji deo (3) olovke (1) koji na svojoj
prednjoj strani ima nožić (4), a na zadnjoj strani ima
otvor za ubacivanje igle (5) koja se nalazi na prednjoj
strani zadnjeg dela (6), koji na svom kraju ima
pravougaoni higijenski aplikator (7) koji ima tri rebra.
Srednji deo (3) olovke (1) je buričastog oblika koji po
svojoj površini ima loptaste upuste (11) radi lakšeg
držanja olovke (1), dok je zadnji deo (6) sa prednje
strane cilindričnog oblika, a sa zadnje strane se sužava i
prelazi u pravougaoni oblik sa blagim zakrivljenjem u
jednom pravcu na čijem kraju se nalazi higijenski
aplikator (7) pravougaonog oblika na kome se nalaze tri
rebra po dužoj osi. (sa Slikom 2)
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(54) MULTIFUNCTIONAL EYEBROW
DRAWING PEN
(57) The multifunctional eyebrow drawing pen
according to the invention enables the drawing of
eyebrows with a pen that contains two types of knives, a
U-shaped knife used to draw hairs, and a needle-shaped
knife used to shade the area between the hairs, wherein
handling is simple, shortens operating time and prevents
contamination because the complete pen is sterile. The
multifunctional eyebrow drawing pen (1) has a
cylindrical cap (2) that is mounted on the middle part (3)
of the pen (1) with a knife (4) on its front side and a
needle insertion hole (5) located at the front of the rear
part (6), which has a rectangular hygienic applicator (7)
at its end, which has three ribs. The middle part (3) of
the pencil (1) is of a barrel shape, which has ball-like
insertions (11) on its surface for easier holding of the
pencil (1), while the rear part (6) is at the front of the
cylindrical shape, and narrows at the back as well and
goes into a rectangular shape with a slight curvature in
one direction, at the end of which is a hygienic
applicator (7) of rectangular shape with three ribs located
along the long axis.
(51)

E06C 7/44 (2006.01)
(11) 2018/0917 А1
E06C 1/08 (2006.01)
(21) P-2018/0917
(22) 03.08.2018.
(54) POSTUPAK NIVELACIJE MERDEVINA NA
NERAVNOM TERENU
(71) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,
11000 Beograd, RS
(72) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,
11000 Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak, postupak za nivelaciju
merdevina na neravnom terenu je postupak kojim se
merdevinama dodaje nova funkcija da na lak i efikasan
način mogu da se koriste na neravnim površinama kao
što su stepenice, nizbrdice/uzbrdice, kosine i time
prevaziđu veliki nedostatak u korišćenju standardnih
merdevina. Mogu se koristiti u građevinskim radovima i
u svakodnevnoj upotrebi u domaćinstvima.
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(54) PROCEDURE FOR LEVELING THE LADDER
ON UNEVEN TERRAIN

(54) DEVICE FOR JOINING AND SEPARATING
PIPES

(57) The present invention, a procedure for leveling the
ladder on uneven terrain is a procedure that adds a new
function to ladders that can be easily and efficiently used
on uneven surfaces such as stairs, downhill/uphill, slopes
and thus overcoming a major drawback in use
of standard ladder. It can be used in construction work
and in everyday use in households.

(57) The invention relates to a device for joining and
separating pipe, which consists of two clamps (2)
mounted on the ends of the pipes (1,17). The clamps (2)
are attached by the tensioners (7) to pipes (1,17). One
hook (3) is attached to each clamp (2) on each side at an
angle of 45 ° with respect to tensioner (7). A locking
mechanism (11) with a toothed rack (111) and a pusher
(15) are attached to each clamp (2) comprising the tube
(1) to each hook (3). Each locking mechanism is coupled
with one handle each (16). The locking mechanism (11)
is connected to clamp (2) by inserting the hook (3) of the
clamp (2) into the groove (29) of the outlet (25) and
secured by a lock (26). In the groove (151)of pusher
(15)the end of clamping lever (19) is fitted amd secured
with a screw (10. The hook (191) at the other end of
clamping lever (19) is hooked to the hook (201) of the
clamping lever (20) whose second hook (201) is hooked
to the hook (3) on the clamp (2) that encloses the end of
the pipe (17).

(51)

F16L 49/00 (2006.01)
(11) 2018/1013 А1
F16L 19/00 (2006.01)
F16L 31/00 (2006.01)
F16L 33/00 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
(21) P-2018/1013
(22) 27.08.2018.
(54) UREĐAJ ZA SPAJANJE I RAZDVAJANJE CEVI
(71) ZARUBICA, Milenko, Vojvode Stepe 459B,
11000 Beograd, RS
(72) ZARUBICA, Milenko, Vojvode Stepe 459B,
11000 Beograd, RS
(74) DIMITRIJEVIĆ, Vladimir, Admirala Geprata 7,
11000 Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na uređaj za spajanje i razdvajanje
cevi, koji se sastoji od dve obujmice (2) koje su postavljene
na krajeve cevi (1,17). Obujmice (2) pričvršćene su za cevi
(1,17) zatezačima (7). Na obujmicama (2), sa svake strane,
pod uglom od 45° u odnosu na zatezač (7), pričvršćena je po
jedna kuka (3). Na obujmici (2) koja obuhvata cev (1)
pričvršćen je za svaku kuku (3) po jedan zaporni mehanizam
(11) sa zupčastom letvom (111) i potiskivačem (15) na njoj.
Svaki zaporni mehanizam spregnut je sa po jednom ručicom
(16). Zaporni mehanizam (11) spojen je sa obujmicom (2)
tako što je kuka (3) obujmice (2) umetnuta u žleb (29) ispusta
(25) i pričvršćena osiguračem (26). U žleb (151) potiskivača
(15) postavljen je kraj zatezne poluge (19) i pričvršćen
vijkom (10). Kuka (191) na drugom kraju zatezne poluge
(19) zakačena je za kuku (201) zatetne poluge (20) čija je
druga kuka (201) zakačena za kuku (3) na obujmici (2) koja
obuhvata kraj cevi (17).
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(51) G06F 1/00 (2006.01)
(11) 2019/1674 А2
(21) P-2019/1674
(22) 25.12.2019.
(54) SISTEM I POSTUPAK ZA DALJINSKO
UPRAVLJANJE, DETEKTOVANJE I
PREDVIĐANJE KVAROVA RASHLADNIH
UREĐAJA
(71) COOL BEER DOO BEOGRAD, Crkvište 5A,
11000 Beograd, RS
(72) GRUJIĆ, Marko, Serdara Janka Vukotića 30/20,
11000 Beograd, RS; RAĐEN, Duško, Gvozdićeva
17/19, 11000 Beograd, RS
(74) MILIĆ, Dragan, Uroša Martinovića 8/41,
11000 Beograd
(57) Sistem i postupak za daljinsko upravljanje,
detektovanje i predviđanje kvarova rashladnih uređaja
spada, uopšteno posmatrano, u oblast komercijalnih
rashladnih potrošača, a bliže u oblast servisa,
monitoringa i upravljanje rashladnim uređajima. Sistem
za daljinsko upravljanje, detektovanje i predviđanje
kvarova rashladnih uređaja sastoji se od Kontrolera (1),
Modula sa kamerom (5), Magnetnog prekidača (25),
Relej Modula (2), IR–Optičkog Modula (4), PIR Senzora
(26), Modula za merenje volumena i prepoznavanje tipa
tečnosti (3) i web aplikacija, servisa, procesa koje koristi
sistem i korisnik na Serveru (19), dok se postupak za
daljinsku kontrolu i prevenciju kvara uređaja ogleda u
sposobnosti Servera (19) da na osnovu obrade svih
relevantnih podataka sa Kontrolera (1) u veoma kratkom
roku od nekoliko minuta detektuje kvarove na uređajima,
potencijalne kvarove na uređajima (proaktivni servis) i u
skladu sa time generiše alarme i upozorenja kao i da
modifikuje sopstveni način rada na terenu.
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(54) SYSTEM AND PROCEDURE FOR REMOTE
CONTROL, DETECTION AND PREDICTION OF
COOLING DEVICES FAILURES
(57) The system and method for remote control,
detection and prediction of cooling devices failures in
general falls within the area of commercial cooling
consumers and more closely within the area of service,
monitoring and cooling device management. The system
for remote control, detection and prediction of cooling
devices failures consists of a controller (1), a module
with camera (5), a magnetic switch (25), a relay module
(2), an IR – optical module (4), a PIR sensor (26), a
module for volume measurement and fluid type
recognition (3) and web applications, services, processes
used by the system and user on the server (19), while the
method for remote control and device failure prevention
is reflected in the ability of the Server (19) to detect the
device failures, potential failures (proactive service)
within short time based on processing of all relevant data
from the controller (1) and generates alarms and alerts
accordingly as well as modify its own field operation.
G06F 17/00 (2006.01)
(11) 2018/1012 А1
G06T 17/00 (2006.01)
(21) P-2018/1012
(22) 27.08.2018.
(54) SISTEM ZA DINAMIČKU EVALUACIJU
KLIZIŠTA
(71) EPLUS SYSTEMS, Veljka Dugoševića 54,
11000 Beograd, RS
(72) RISTIĆ, Vladica, Kasikovićeva 1A,
11000 Beograd, RS; VUJIĆ, Amit, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 88/23, 11070 Novi Beograd, RS; MAKSIN,
Marija, Pariske Komune 15/15, 11070 Novi Beograd, RS
(57) Sistem za dinamičku evaluaciju klizišta je
pronalazak koji se odnosi na praćenje stanja terena
geološke lokacije i automatski kroz proces mašinskog
zaključivanja određuje nivo rizika od klizišta koji se
upisuje u dinamičku geološku mapu. Sistem
sačinjava modul (TS) transakcioni sistem koji je sa jedne
strane povezan sa najmanje jednim podsistemom modul
(KON) za kontrolu niza senzora,koji kontroliše niz
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senzora na terenu, a sa druge strane povezan sa
podsistemom modul (STO) za skladištenje podatakasa
kojim su povezani podsistemi modul (API) za
interkonekciju, modul (DGM) za dinamičko generisanje
mapa i modul (MZA) za mašinsko zaključivanjekoji je
sa svoje strane povezan sa podsistemom modul (RPT)
za izveštavanje,a sa kojima su povezani krajnji korisnici
telekomunikacionom vezom, koji u realnom vremenu
prati stanje klizišta, kroz mehanizam mašinskog
zaključivanja u realnom vremenu interno ažurira
promene verovatnoća aktiviranja klizišta pri čemu
poseban podsistem modul (DGM) za dinamičko
generisanje mapakoji je povezan sa podsistemom modul
(ARH) arhiva geoloških mapa koji dinamički generiše
izmene u geološkoj mapi. Podsistem modul (MZA) za
mašinsko
zaklučivanje koristi
višedimenzionalnu
matricu M. Ovaj sistem sadrži i podsistem modul
(DGM) za dinamičko generisanje mapakoji u realnom
vremenu kreira geološku mapu rizika od klizišta na
posmatranom terenu.

(51)
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(54) LANDSLIDE DYNAMIC EVALUATION
SYSTEM
(57) Landslide dynamic evaluation system is invention
for land geological state monitoring and automaticaly via
process of machine learning landslide risk level
estimation which will be updated into live geological
map. System consists of subsystem module (TS)
transactional systemwhich is from one side
interconnected with at least one subsystem module
(KON) for sensor array controlcontrolling on the filed
deployed sensor array and on the other side is
interconnected with subsystem module (STO) for data
storageinterconnected with subsystem module (API) for
interconnection, subsystem module (DGM) for map
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dynamic generationand subsystem module (MZA) for
machine learning which is linked to the subsystem
module (RPT) for reportingwhich is linked with system
end-users via telecommunication link, which in realtime
monitors landslide state, via machine learning
conclusion system in real-time updates internal
probabilities for landslide activation where specific
subsystem module (DGM) for map dynamic
generationinterconnected with subsystem module (ARH)
geological map archivedynamicly generates changes for
live geological map. Subsystem module (MZA) for
machine learningis using multidimensional matrix M.
This system has subsystem module (DGM) for map
dynamic generationtoo which in realtime generates
geological map updated with all estimated risks for give
terrain.
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51)
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B64D 1/00(2006.01)
B64B 1/00(2006.01)
B64B 1/40(2006.01)
B64B 1/68(2006.01)
B64C 39/02(2006.01)
B64D 17/00(2006.01)
B64D 25/00(2006.01)
B64D 25/12(2006.01)
B64D 25/18(2006.01)
B64D 25/20(2006.01)
B64D 45/00(2006.01)

(21) P-2018/0460
(13) A3
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
од 16.01.2020. до 15.02.2020. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2019/1637 промењена је у IRONWOOD
PHARMACEUTICALS, INC., 301 Binney Street,
Cambridge,
MA
02142,
USandFOREST
LABORATORIES HOLDINGS LIMITED, Victoria
Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton, BM;
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01N 31/02 (2006.01)
(11) 59808 B1
A01N 25/18 (2006.01)
(21) P-2020/0003
(22) 16.09.2015.
(96) 16.09.2015. 15185505.3
(97) 20.11.2019. EP3143874 B 2019/47 EN
(54) DOBIJANJE FEROMONA I POSTUPAK
ZAŠTITE DRVEĆA OD MONOCHAMUS
GALLOPROVINCIALIS
PHEROMONE PREPARATION AND METHOD FOR
PROTECTING TREE SPECIES AGAINST
MONOCHAMUS GALLOPROVINCIALIS
(73) FYTOFARM, SPOL. S R.O., Dúbravská cesta 21,
84508 Bratislava, SK
(72) VARKONDA, Stefan, Borodácova 17, 82103
Bratislava, SK; UJHELYIOVÁ, Liana, Sládkovicova
1128/2, 925 23 Jelka, SK; WITASEK, Peter,
Dietrichsteinerstrasse 14, A-9560 Feldkirchen, AT
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) A23K 10/40 (2016.01)
(11) 59791 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/14
(2006.01)
B01J 20/12
(2006.01)
B01J 20/18
(2006.01)
B01J 20/22
(2006.01)
B01J 20/32
(2006.01)
B01J 39/02
(2006.01)
B01J 39/14
(2006.01)
C01B 39/02 (2006.01)
C07C 217/44 (2006.01)
(21) P-2019/1577
(22) 21.11.2014.
(30) MX 25.11.2013. 2013013788
(86) WO 21.11.2014. PCT/IB2014/066246
(87) WO 28.05.2015. WO 2015/075686
(96) 21.11.2014. 14864455.2
(97) 11.09.2019. EP3075260 B 2019/37 EN
(54) ADSORBENT MIKOTOKSINA I NJEGOVA
UPOTREBA U IZBALANSIRANOJ HRANI ZA
ŽIVOTINJE
MYCOTOXIN ADSORBENT AND THE USE
THEREOF IN BALANCED FOOD FOR ANIMALS
(73) NUTEK, S.A. DE C.V., 7 Norte No. 416, Tehuacán
Centro, 75700 Tehuacán, Puebla, MX
(72) LARA ARELLANO, Javier Armando, Calle
Ponciano Arriaga 2606, Fraccionamiento Reforma,
75760 Tehuacán, Puebla, MX; ROMERO MARTÍNEZ
DEL SOBRAL, Miguel Ángel, 7 norte No. 416, Col.
Centro, 75700 Tehuacán, Puebla, MX; GARCÍA
ROSAS, Irlanda Verónica, Callejón Nicolás Bravo
No.13, Col. Centro, 75700 Tehuacán, Puebla, MX;
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FIERRO HUESCA, José Antonio, Calle 13 norte 625-B,
Paseo San Pedro, 75740 Tehuacán, Puebla, MX
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A23K 30/15 (2016.01)
(11) 59813 B1
A23K 10/18 (2016.01)
A23K 30/18 (2016.01)
(21) P-2020/0008
(22) 27.08.2015.
(30) EP 28.08.2014. 14182628
EP 15.10.2014. 14188993
DK 10.11.2014. 201400652
US 05.05.2015. 201562156999 P
(86) WO 27.08.2015. PCT/EP2015/069627
(87) WO 03.03.2016. WO 2016/030456
(96) 27.08.2015. 15767097.7
(97) 23.10.2019. EP3185696 B 2019/43 EN
(54) POBOLJŠANE KOMPOZICIJE
BAKTERIJSKE VRSTE HETERO- I
HOMOFERMENTATIVNE MLEČNE KISELINE
ZA KONZERVISANJE SILAŽE DVOSTRUKE
PRIMENE
IMPROVED COMPOSITIONS OF HETERO- AND
HOMOFERMENTATIVE LACTIC ACID
BACTERIAL SPECIES FOR DUAL PURPOSE
SILAGE PRESERVATION
(73) CHR. HANSEN A/S, Boege Allé 10-12, 2970
Hoersholm, DK
(72) HINDRICHSEN, Ida, Hjortevaenget 229, 2980
Kokkedal, DK; MILORA, Nina, Langkaergaardsvej 20,
3460 Birkeroed, DK; OHLSSON, Christer, Bruksgatan
5, 26775 Ekeby, SE
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A24B 15/10 (2006.01)
(11) 59796 B1
A24B 15/16 (2006.01)
A24F 47/00 (2006.01)
A61M 15/06 (2006.01)
(21) P-2019/1603
(22) 02.05.2014.
(30) EP 02.05.2013. 13166239
(86) WO 02.05.2014. PCT/EP2014/058989
(87) WO 06.11.2014. WO 2014/177693
(96) 02.05.2014. 14721837.4
(97) 16.10.2019. EP2991510 B 2019/42 EN
(54) ISPARLJIV MATERIJAL
VAPORISABLE MATERIAL
(73) JT INTERNATIONAL SA, 8 rue Kazem Radjavi,
1202 Geneva, CH
(72) BANKS, Geoff, 180 Ballymoney Road, Ballymena,
County Antrim BT43 5HG, GB; CRAWFORD, Kelly,
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17 Carrowdoon Road, Dunloy, Ballymena, County
Antrim BT44 9DL, GB; YILMAZ, Ugurhan, 25
Baddesley Close, North Baddesley, SouthamptonS052
9DR, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61B 17/06 (2006.01)
(11) 59848 B1
B21G 1/00
(2006.01)
C22F 1/00
(2006.01)
(21) P-2019/1576
(22) 09.03.2016.
(30) FR 11.03.2015. 1552001
(86) WO 09.03.2016. PCT/FR2016/050536
(87) WO 15.09.2016. WO 2016/142625
(96) 09.03.2016. 16715007.7
(97) 16.10.2019. EP3267899 B 2019/42 FR
(54) POBOLJŠANJA NA HIPER-ELASTIČNIM
IGLAMA
IMPROVEMENTS TO HYPER-ELASTIC NEEDLES
(73) SOPRANE, Chez Odiceo 115 Boulevard de la
Bataille de Stalingrad BP52038, 69616 Villeurbanne, FR
(72) LOUBENS, Thierry, 2 Quai Victor Augagneur,
69003 Lyon, FR
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61B 17/60
(21) P-2015/0196

(2006.01)

(11) 59842 B1
(22) 18.03.2015.
(43) 31.10.2016.
(54) SPOJNICA ZA SPOLJNI FIKSATOR
SKELETA
CLAMP FOR EXTERNAL SKELETAL FIXATOR
(73) MITKOVIĆ, Milorad, Bulevar Nemanjića 67/18,
18000 Niš, RS; MITKOVIĆ, Milan, Romanijska 19/52,
18000 Niš, RS
(72) MITKOVIĆ, Milorad, Bulevar Nemanjića 67/18,
18000 Niš, RS; MITKOVIĆ, Milan, Romanijska 19/52,
18000 Niš, RS
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 9/08
(2006.01)
(11) 59750 B1
A61K 9/12
(2006.01)
A61K 31/355 (2006.01)
A61K 47/24 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) P-2019/1682
(22) 26.02.2016.
(30) IT 26.02.2015. MI20150291
(96) 26.02.2016. 16157592.3
(97) 09.10.2019. EP3061446 B 2019/41 EN
(54) KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI VITAMIN E
ACETAT ZA UPOTREBU U TOPIKALNOM
LEČENJU KRASTI I UPALE NASTALIH KAO
POSLEDICA PRESAĐIVANJA KOSE
COMPOSITION CONTAINING VITAMIN E
ACETATE FOR USE IN TOPICAL TREATMENT OF
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CRUSTS AND INFLAMMATION RESULTING
FROM HAIR TRANSPLANTATION
(73) BIO.LO.GA. S.R.L., Via Giuseppe Lazzarin, 66,
31015 Conegliano (TV), IT
(72) PANIN, Giorgio, Via Vittorio Veneto 48/B, I-45100
Rovigo, IT; NAVARRO BELMONTE, Maria Rogelia,
Plaza España N°5 Piso 1°A, 03004 Alicante, ES;
MARTÍNEZ ANDRÉS, Maria Asunción, Calderón de la
Barca N°29 Piso 1°, 03004 Alicante, ES; MOLINA GIL,
Consuelo, Av. Pintor Baeza N° 6 Piso 7°N, 03010
Alicante, ES; LLORCA ASÍN, Manuel, C/ Océano N°
22 BW9, 03540 Alicante, ES; MARTÍNEZ SERNA,
Ana Maria, C/ Las Sabinas N° 12 & xA; Alenda Golf,
03670 Alicante, ES
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/08
(2006.01)
(11) 59852 B1
A61K 9/19
(2006.01)
A61K 31/473 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 1/08
(2006.01)
(21) P-2020/0100
(22) 01.06.2017.
(30) US 06.06.2016. 201662345942 P
(86) WO 01.06.2017. PCT/EP2017/063268
(87) WO 14.12.2017. WO 2017/211663
(96) 01.06.2017. 17729822.1
(97) 13.11.2019. EP3435980 B 2019/46 EN
(54) FIZIOLOŠKI BALANSIRANE
INJEKTABILNE FORMULACIJE
FOSNETUPITANTA
PHYSIOLOGICALLY BALANCED INJECTABLE
FORMULATIONS OF FOSNETUPITANT
(73) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano-Pazzallo, CH
(72) VENTURINI, Alessio, Via Majano 1, 21100
Varese, IT; CANNELLA, Roberta, Via Al Colle 42,
21100 Varese, IT
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/19
(2006.01)
(11) 59775 B1
A61K 38/37 (2006.01)
C07K 14/755 (2006.01)
F26B 3/12
(2006.01)
F26B 5/06
(2006.01)
F26B 11/04 (2006.01)
(21) P-2020/0035
(22) 04.11.2016.
(30) EP 12.11.2015. 15194340
(86) WO 04.11.2016. PCT/EP2016/076640
(87) WO 18.05.2017. WO 2017/080915
(96) 04.11.2016. 16791576.8
(97) 25.12.2019. EP3373912 B 2019/52 EN

15

B
(54) METODA ZA PROIZVODNJU PELETA
OSUŠENOG ZAMRZAVANJEM KOJI SADRŽI
FAKTOR VIII
METHOD FOR THE PRODUCTION OF FREEZEDRIED PELLETS COMPRISING FACTOR VIII
(73) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT,
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(72) OLBRICH, Carsten, Gneisenaustrasse 46, 10961
Berlin, DE; PLITZKO, Matthias, René-SchickeleStrasse 8, 79395 Neuenburg, DE; LUY, Bernhard,
Landsknechtstrasse 13, 79102 Freiburg, DE; SCHNEID,
Stefan Christian, Kronenstrasse 39, 40217 Düsseldorf, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 59748 B1
A61K 9/28
(2006.01)
A61K 31/606 (2006.01)
(21) P-2019/1673
(22) 21.10.2016.
(30) EP 30.10.2015. 15192269
(86) WO 21.10.2016. PCT/EP2016/075427
(87) WO 04.05.2017. WO 2017/072050
(96) 21.10.2016. 16787790.1
(97) 06.11.2019. EP3368017 B 2019/45 DE
(54) OPTIMIZIRANA VISOKODOZNA TABLETA
KOJA SADRŽI MESALAZIN
OPTIMIZED HIGH-DOSE TABLET OF
MESALAZINE
(73) DR. FALK PHARMA GMBH, Leinenweberstrasse
5, 79108 Freiburg, DE
(72) WILHELM, Rudolph, Feuerkirschenweg 2a, 76476
Bischweier, DE; PRÖLS, Markus, Johann-von-WeerthStrasse 11, 79100 Freiburg/Breisgau, DE;
GREINWALD, Roland, Jakob-Otter-Strasse 2, 79341
Kenzingen, DE; NACAK, Tanju, Waldstrasse 9, 79288
Gottenheim, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 59803 B1
A61K 31/56 (2006.01)
(21) P-2020/0010
(22) 05.09.2014.
(30) US 06.09.2013. 201361874450 P
(86) WO 05.09.2014. PCT/US2014/054203
(87) WO 12.03.2015. WO 2015/035114
(96) 05.09.2014. 14842811.3
(97) 06.11.2019. EP3041476 B 2019/45 EN
(54) KOMPOZICIJE ORALNO
DEZINTEGRIŠUĆE TABLETE KOJE SADRŽE
KORTIKOSTEROID ZA EOZINOFILNI
EZOFAGITIS
CORTICOSTEROID CONTAINING ORALLY
DISINTEGRATING TABLET COMPOSITIONS FOR
EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS
(73) ADARE PHARMACEUTICALS US, L.P., 1200
Lenox Drive, Suite 100, NJ 08648, Lawrenceville, US
16

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(72) GOSSELIN, Michael, A., 20 Wells Drive,
Springboro, OH 45066, US; LAI, Jin-Wang, 149 Harbor
Drive, Springboro, OH 45066, US; VENKATESH,
Gopi,M., 780 Waldsmith Way, Vandalia, OH 45377, US
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 59810 B1
A61K 31/4545 (2006.01)
A61P 7/02
(2006.01)
(21) P-2020/0017
(22) 24.02.2011.
(30) US 25.02.2010. 308056 P
(96) 24.02.2011. 17175864.2
(97) 13.11.2019. EP3246021 B 2019/46 EN
(54) FORMULACIJE APIKSABANA
APIXABAN FORMULATIONS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS
IRELAND UMLIMITED 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 9/22
(2006.01)
(11) 59800 B1
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61P 25/20 (2006.01)
(21) P-2019/1536
(22) 04.02.2015.
(30) US 06.02.2014. 201461936566 P
(86) WO 04.02.2015. PCT/US2015/014393
(87) WO 13.08.2015. WO 2015/120006
(96) 04.02.2015. 15746152.6
(97) 04.09.2019. EP3102189 B 2019/36 EN
(54) KOMPOZICIJA I POSTUPAK ZA
POTPOMAGANJE SNA
COMPOSITION AND METHOD FOR AIDING
SLEEP
(73) CHEN, Lan, Bo, 184 East Emerson Road,
Lexington, MA 02420, US; SEQUENTIAL MEDICINE
LIMITED, The Grand Pavilion Commercial Centre,
Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052,
Grand Cayman West Bay, KY1-1208, KY
(72) CHEN, Lan Bo, 184 E. Emmerson Road,
Lexington, MA 02420, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) A61K 31/137 (2006.01)
(11) 59857 B1
A61K 31/135 (2006.01)
A61K 31/138 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(21) P-2019/1546
(22) 21.12.2009.
(30) US 22.12.2008. 139672 P
US 19.06.2009. 218530 P
US 29.09.2009. 246715 P
(96) 21.12.2009. 18179301.9
(97) 20.11.2019. EP3409274 B 2019/47 EN
(54) REŽIM DOZIRANJA AGONISTA S1P
RECEPTORA
DOSAGE REGIMEN FOR A S1P RECEPTOR
AGONIST
(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) SCHMOUDER, Robert, One Health Plaza, East
Hanover, New Jersey 07936, US; DUMORTIER,
Thomas, Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel,
CH; DAVID, Olivier, Novartis Pharma AG Postfach,
4002 Basel, CH; LOOBY, Michael, Novartis Pharma
AG Postfach, 4002 Basel, CH
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/275 (2006.01)
(11) 59850 B1
A61P 3/04
(2006.01)
(21) P-2020/0073
(22) 12.04.2011.
(30) US 12.04.2010. 323276 P
US 01.10.2010. 389090 P
(86) WO 12.04.2011. PCT/US2011/032156
(87) WO 20.10.2011. WO 2011/130302
(96) 12.04.2011. 11715645.5
(97) 20.11.2019. EP2558105 B 2019/47 EN
(54) BARDOKSOLON METIL ZA LEČENJE
GOJAZNOSTI
BARDOXOLONE METHYL FOR THE TREATMENT
OF OBESITY
(73) REATA PHARMACEUTICALS, INC., 2801
Gateway Drive, Suite 150, Irving, TX 75063-2648, US
(72) MEYER, Colin, J., c/o Reata Pharmaceuticals Inc.,
2801 Gateway Dr., Suite 150, Irving, TX 75063-2648,
US; HUFF, Warren, c/o Reata Pharmaceuticals Inc.,
2801 Gateway Dr., Suite 150, Irving, TX 75063-2648, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 31/352 (2006.01)
(11) 59828 B1
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/192 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 311/80 (2006.01)
C11C 3/12
(2006.01)
(21) P-2019/1642
(22) 09.05.2016.
(30) US 07.05.2015. 201562158025 P
ЗИС / RS / IPO

B
(86) WO 09.05.2016. PCT/US2016/031441
(87) WO 10.11.2016. WO 2016/179581
(96) 09.05.2016. 16790224.6
(97) 25.09.2019. EP3291807 B 2019/39 EN
(54) HIDROGENIZACIJA ULJA KONOPLJE
HYDROGENATION OF CANNABIS OIL
(73) RESEARCH GROW LABS, 12108 Dewey Street,
Los Angeles, CA 90066, US
(72) SCIALDONE, Mark Andrew, 77 Allsmeer Drive,
West Grove, Pennsylvania 19390, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 31/41 (2006.01)
(11) 59844 B1
A61K 31/4745 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2020/0088
(22) 17.05.2017.
(30) DK 17.05.2016. 201670325
(86) WO 17.05.2017. PCT/EP2017/061823
(87) WO 23.11.2017. WO 2017/198700
(96) 17.05.2017. 17726573.3
(97) 06.11.2019. EP3458052 B 2019/45 EN
(54) KOMBINOVANI TRETMAN ZA KANCER
COMBINATION TREATMENT OF CANCER
(73) SCANDION ONCOLOGY A/S, Fruebjergvej 3,
2100 Copenhagen Ø , DK
(72) BRÜNNER, Nils, Aage, Tranevænget 8 2.th., 2900
Hellerup, DK; CHRISTOPHERSEN, Palle, Axel Juels
Allé 48, 2750 Ballerup, DK; STENVANG, Jan,
Gothersgade 155, 3 tv., 1123 Copenhagen K, DK;
LICHTENBERG, Jens, Munkebakke 2A, 3230 Græsted,
DK; THOUGAARD, Annemette, Borgevej 20 B, 2800
Kongens Lyngby, DK
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/44 (2006.01)
(11) 59790 B1
A61K 31/527 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 491/14 (2006.01)
(21) P-2019/1537
(22) 14.03.2014.
(30) US 15.03.2013. 201361798772 P
US 01.08.2013. 201361861374 P
US 03.12.2013. 201361911354 P
US 07.03.2014. 201461949786 P
(86) WO 14.03.2014. PCT/US2014/028685
(87) WO 18.09.2014. WO 2014/144326
(96) 14.03.2014. 14762438.1
(97) 25.09.2019. EP2968290 B 2019/39 EN
(54) PRIVREMENA ZAŠTITA NORMALNIH
ĆELIJA TOKOM HEMOTERAPIJE
TRANSIENT PROTECTION OF NORMAL CELLS
DURING CHEMOTHERAPY
(73) G1 THERAPEUTICS, INC., 79 T.W. Alexander
Drive, 4501 Research Commons, Suite 100, Research
Triangle Park, NC 27709, US
17

B
(72) STRUM, Jay, Copeland, c/o G1 Therapeutics Inc.,
450 West Drive, CB 7295, Chapel Hill, NC 2759972995, US; BISI, John, Emerson, c/o G1 Therapeutics
Inc., 450 West Drive, CB 7295, Chapel Hill, NC 2759972995, US; ROBERTS, Patrick, Joseph, c/o G1
Therapeutics Inc., 450 West Drive, CB 7295, Chapel
Hill, NC 27599-72995, US; TAVARES, Francis, Xavier,
c/o G1 Therapeutics Inc., 450 West Drive, CB 7295,
Chapel Hill, NC 27599-72995, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/44 (2006.01)
(11) 59797 B1
A61K 31/404 (2006.01)
(21) P-2019/1605
(22) 20.08.2015.
(30) US 20.08.2014. 201462039786 P
(86) WO 20.08.2015. PCT/US2015/046120
(87) WO 25.02.2016. WO 2016/029021
(96) 20.08.2015. 15833863.2
(97) 09.10.2019. EP3206686 B 2019/41 EN
(54) GAMA-DIKETONI ZA TRETMAN I
PREVENCIJU STARENJA KOŽE I BORA
GAMMA-DIKETONES FOR TREATMENT AND
PREVENTION OF AGING SKIN AND WRINKLES
(73) SAMUMED, LLC, 9381 Judicial Drive, Suite 160,
San Diego, California 92121, US
(72) HOOD, John, 5124 Seagrove Court, San Diego,
California 92130, US; KC, Sunil, Kumar, 10504 Clasico
Court, San Diego, California 92127, US; KIBAR,
Osman, Samumed, LLC, 9381 Judicial Drive, San
Diego, California 92121, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 31/454 (2006.01)
(11) 59751 B1
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2019/1688
(22) 28.08.2015.
(30) US 04.09.2014. 201462045976 P
(86) WO 28.08.2015. PCT/US2015/047435
(87) WO 10.03.2016. WO 2016/036598
(96) 28.08.2015. 15838548.4
(97) 02.10.2019. EP3188599 B 2019/40 EN
(54) MEDICINSKI TRETMANI NA BAZI
ANAMORELINA
MEDICAL TREATMENTS BASED ON
ANAMORELIN
(73) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano-Pazzallo, CH
(72) MANN, William, 2 12th Street, PH 13, Hoboken,
NJ 07030, US; FRIEND, John, 26 Orchard Lane, Colts
Neck, NJ 07722, US; POLVINO, William, 10 Churchill
Downs Drive, Tinton Falls, NJ 07724, US; ALLEN,
Suzan, 4620 Sonora Trace, Georgetown, TX 76833, US;
LU, Ming, 5 Knight Drive East, Plainsboro, NJ 08536,
US; DUUS, Elizabeth, 2543 SW 39th Street, Cape
Coral,Florida 33914, US; GIORGINO, Ruben,
18

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
Oberwilerstrasse 51c, 4123 Allschwil, CH; BARONI,
Enrico, Via Cinque Giornate, 2Q, 22012 Cernobbio, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/57 (2006.01)
(11) 59734 B1
A61K 47/69 (2017.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
(21) P-2019/1698
(22) 23.01.2013.
(30) US 23.01.2012. 201261589740 P
(86) WO 23.01.2013. PCT/US2013/022772
(87) WO 01.08.2013. WO 2013/112605
(96) 23.01.2013. 13740743.3
(97) 09.10.2019. EP2806877 B 2019/41 EN
(54) FORMULACIJE NEUROAKTIVNOG
STEROIDA KOJE UKLJUČUJU KOMPLEKS
ALOPREGNANOLONA I SULFOBUTIL ETAR
BETA-CIKLODEKSTRINA
NEUROACTIVE STEROID FORMULATIONS
COMPRISING A COMPLEX OF
ALLOPREGNANOLONE AND SULFOBUTYL
ETHER BETA-CYCLODEXTRIN
(73) SAGE THERAPEUTICS, INC., 215 First Street,
Cambridge, MA 02142, US
(72) REDDY, Kiran, 215 First Street, Cambridge,
MA 02142, US
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/585 (2006.01)
(11) 59826 B1
A61K 9/22
(2006.01)
A61P 15/18 (2006.01)
(21) P-2020/0081
(22) 28.06.2011.
(30) EP 29.06.2010. 10305708
US 28.07.2010. 368396 P
(86) WO 28.06.2011. PCT/EP2011/060795
(87) WO 05.01.2012. WO 2012/000981
(96) 28.06.2011. 11727985.1
(97) 25.12.2019. EP2588114 B 2019/52 EN
(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA KOJA
OBUHVATA DROSPIRENON I
KONTRACEPTIVNI KOMPLET
PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING
DROSPIRENONE AND CONTRACEPTIVE KIT
(73) LABORATORIOS LEON FARMA SA, c/ La
Vallina s/n - Poligono Industrial Navatejera
Villaquilambre, 24008 Leon, ES
(72) PERRIN, Philippe, 10 rue Docteur Roux, 75015
Paris, FR; VELADA, José, Harlingenstraat 35, 3826
Amersfoort BA, NL; DROUIN, Dominique, 32 rue des
Gatines, 91370 Verrieres, FR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) A61K 31/712 (2006.01)
(11) 59764 B1
A61K 31/7088 (2006.01)
A61P 21/00 (2006.01)
(21) P-2020/0002
(22) 16.06.2015.
(30) JP 17.06.2014. 2014124157
(86) WO 16.06.2015. PCT/JP2015/067238
(87) WO 23.12.2015. WO 2015/194520
(96) 16.06.2015. 15810097.4
(97) 04.12.2019. EP3159409 B 2019/49 EN
(54) ANTISMISAONA NUKLEINSKA KISELINA
ZA UPOTREBU U LEČENJU DIŠENOVE
MIŠIĆNE DISTROFIJE
ANTISENSE NUCLEIC ACID FOR USE IN THE
TREATMENT OF DUCHENNE'S MUSCULAR
DYSTROPHY
(73) NIPPON SHINYAKU CO., LTD., 14, Kisshoin
Nishinosho Monguchicho Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto
601-8550, JP; NATIONAL CENTER OF
NEUROLOGY AND PSYCHIATRY, 4-1-1, OgawaHigashi-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8551, JP
(72) WATANABE, Naoki, c/o NIPPON SHINYAKU
CO. LTD. 14-1 Sakura 3-chome, Tsukuba-shi Ibaraki
305-0003, JP; TONE, Yuuichirou, c/o NIPPON
SHINYAKU CO. LTD.14-1 Sakura 3-chome, TsukubashiIbaraki 305-0003, JP; TAKEDA, Shin'ichi, c/o
NATIONAL CENTER OF NEUROLOGYAND
PSYCHIATRY 1-1 Ogawahigashi-cho 4-chome,
Kodaira-shi Tokyo 187-8551, JP; NAGATA, Tetsuya,
c/o NATIONAL CENTER OF NEUROLOGYAND
PSYCHIATRY 1-1 Ogawahigashi-cho 4-chome,
Kodaira-shi Tokyo 187-8551, JP
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 31/722 (2006.01)
(11) 59859 B1
A61P 19/00 (2006.01)
(21) P-2020/0117
(22) 22.04.2016.
(30) FR 23.04.2015. 1553644
(86) WO 22.04.2016. PCT/FR2016/050953
(87) WO 27.10.2016. WO 2016/170284
(96) 22.04.2016. 16721203.4
(97) 13.11.2019. EP3285781 B 2019/46 FR
(54) HOMOGEN VODENI RASTVOR
INJEKTABILNOG HITOZANA PH VREDNOSTI
PRIBLIŽNE FIZIOLOŠKOJ PH
HOMOGENEOUS AQUEOUS SOLUTION OF
INJECTABLE CHITOSAN HAVING A PH CLOSE TO
PHYSIOLOGICAL PH
(73) BIOXIS PHARMACEUTICALS, 317 Avenue Jean
Jaurès, 69007 Lyon, FR
(72) GUERRY, Alexandre, 10 Chemin de Bonnet Gris,
38490 Les Abrets, FR; BERTAINA, Frédéric, 188 rue
des Chênes, 30320 Poulx, FR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61K 38/04 (2006.01)
(11) 59836 B1
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 7/00
(2006.01)
C07K 7/06
(2006.01)
C07K 7/08
(2006.01)
(21) P-2019/1606
(22) 16.12.2015.
(30) GB 23.12.2014. 201423016
US 23.12.2014. 201462096165 P
GB 21.01.2015. 201501017
(86) WO 16.12.2015. PCT/EP2015/080018
(87) WO 30.06.2016. WO 2016/102272
(96) 16.12.2015. 15813809.9
(97) 25.09.2019. EP3236985 B 2019/39 EN
(54) NOVI PEPTIDI I KOMBINACIJA PEPTIDA
ZA UPOTREBU U IMUNOTERAPIJI PROTIV
HEPATOCELULARNOG KARCINOMA (HCC) I
DRUGIH MALIGNIH TUMORA
NOVEL PEPTIDES AND COMBINATION OF
PEPTIDES FOR USE IN IMMUNOTHERAPY
AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA
(HCC) AND OTHER CANCERS
(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, PaulEhrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, DE
(72) WEINSCHENK, Toni, Im Morgenrain 15, 73773
Aichwald, DE; MAHR, Andrea, Horemer 17, 72076
Tübingen, DE; FRITSCHE, Jens, Lärchenweg 11, 72144
Dusslingen, DE; MÜLLER, Phillip, Obere Karlsstrasse
14, 34117 Kassel, DE; WIEBE, Anita, Quellenstrasse
49, 72124 Ruebgarten, DE; MISSEL, Sarah,
Französische Allee 13, 72072 Tübingen, DE
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11000 Beograd
(51) A61K 38/08 (2019.01)
(11) 59804 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/135 (2006.01)
A61K 31/137 (2006.01)
A61P 9/02
(2006.01)
(21) P-2020/0021
(22) 18.12.2014.
(30) US 18.12.2013. 201361917576 P
US 19.03.2014. 201461955706 P
(86) WO 18.12.2014. PCT/US2014/071186
(87) WO 25.06.2015. WO 2015/095535
(96) 18.12.2014. 14872684.7
(97) 16.10.2019. EP2986308 B 2019/42 EN
(54) ANGIOTENZIN II U KOMBINACIJI ZA
LEČENJE HIPOTENZIJE
ANGIOTENSIN II IN COMBINATION FOR THE
TREATMENT OF HYPOTENSION
(73) THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, A
CONGRESSIONALLY CHARTERED NOT-FORPROFIT CORPORATION, Rice Hall, Suite 601 2121 I
Street, NW, Washington, DC 20052, US
(72) CHAWLA, Lakhmir, 1960 Kirby Road, Mclean,
Virginia 22101, US

19

B

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd

(51) A61K 38/14 (2006.01)
(11) 59851 B1
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) P-2020/0080
(22) 06.11.2015.
(30) US 06.11.2014. 201462076400 P
US 30.05.2015. 201562168749 P
(86) WO 06.11.2015. PCT/EP2015/075918
(87) WO 12.05.2016. WO 2016/071495
(96) 06.11.2015. 15791287.4
(97) 01.01.2020. EP3215173 B 2020/01 EN
(54) KOMPOZICIJE GLIKOPEPTIDA
GLYCOPEPTIDE COMPOSITIONS
(73) XELLIA PHARMACEUTICALS APS,
Dalslandsgade 11, 2300 København S, DK
(72) JASPRICA, Ivona, Sibenska 4, 10000 Zagreb, HR;
KESER, Sabina, Ulica grada Chicaga 2, Zagreb, HR;
PINDRIC, Katarina, Zeleni vijenac 15, 10360 Sesvete
(zagreb), HR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

(51) A61K 39/00 (2006.01)
(11) 59817 B1
A61K 39/395 (2006.01)
(21) P-2020/0053
(22) 21.11.2014.
(30) CA 21.11.2013. 2834000
EP 21.11.2013. 13193953
US 21.11.2013. 201314086696
US 18.02.2014. 201414182776
(86) WO 21.11.2014. PCT/EP2014/075315
(87) WO 28.05.2015. WO 2015/075194
(96) 21.11.2014. 14802642.0
(97) 25.12.2019. EP3071220 B 2019/52 EN
(54) PREPARATI ZA LEČENJE GD2
POZITIVNOG KANCERA
PREPARATIONS FOR TREATING A GD2 POSITIVE
CANCER
(73) APEIRON BIOLOGICS AG, Campus-ViennaBiocenter 5, 1030 Wien, AT
(72) LOIBNER, Hans, Heimgasse 23, A-1230 Vienna,
AT; MUTSCHLECHNER, Oliver, Reisenbauerring
8/2/21, A-2351 Wiener Neudorf, AT; LADENSTEIN,
Ruth, Roterdstrasse 7-9/1/2/5, A-1160 Vienna, AT;
KLIER, Isabel, Fuhrmannsgasse 8/21, A-1080 Vienna, AT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

(51) A61K 39/00 (2006.01)
(11) 59768 B1
A61K 35/768 (2015.01)
A61K 39/395 (2006.01)
(21) P-2020/0023
(22) 22.03.2017.
(30) WO 01.04.2016. PCT/EP2016/163555
WO 27.05.2016. PCT/EP2016/020193
(86) WO 22.03.2017. PCT/EP2017/056886
(87) WO 05.10.2017. WO 2017/167626
(96) 22.03.2017. 17730376.5
(97) 23.10.2019. EP3436058 B 2019/43 EN
(54) TERAPIJA RAKA PARVOVIRUSOM H-1 U
KOMBINACIJI SA ANTI-PD1 ANTITELOM ILI
ANTI PD-L-1 ANTITELOM
CANCER THERAPY WITH PARVOVIRUS H-1
COMBINED WITH AN ANTI-PD1 ANTIBODY OR
ANTI PD-L-1 ANTIBODY
(73) DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM,
Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg, DE;
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG,
Grabengasse 1, 69117 Heidelberg, DE
(72) LEUCHS, Barbara, Handschuhsheimer Landstrasse
79, 69121 Heidelberg, DE; MARCHINI, Antonio, Im
Gabelacker 15, 69120 Heidelberg, DE;
ROMMELAERE, Jean, Schloß Wolfsbrunnenweg 11,
69118 Heidelberg, DE; ANGELOVA, Assia,
Bergheimerstr. 59, 69115 Heidelberg, DE; JÄGER,
Dirk, Hauptstr. 99, 55246 Mainz-Kostheim, DE; WICK,
Wolfgang, Schloss-Wolfsbrunnenweg 1, 69117
Heidelberg, DE; DAHM, Michael, Saalestraße 5, 81677
München, DE

20

(51) A61K 39/00 (2006.01)
(11) 59830 B1
A61P 7/04
(2006.01)
C07K 16/38 (2006.01)
(21) P-2019/1646
(22) 01.03.2011.
(30) US 01.03.2010. 309290 P
(96) 01.03.2011. 17172199.6
(97) 16.10.2019. EP3345615 B 2019/42 EN
(54) OPTIMIZOVANA MONOKLONSKA
ANTITELA PROTIV INHIBITORA PUTA
FAKTORA TKIVA (TFPI)
OPTIMIZED MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST
TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR (TFPI)
(73) BAYER HEALTHCARE LLC, 100 Bayer
Boulevard, P.O. Box 915, Whippany, NJ 07981-0915, US
(72) SCHOLZ, Peter, Biesenkamp 10, 47533 Kleve, DE;
WANG, Zhuozhi, 1388 Broadway Unit 383, Millbrae,
California 94030, US; PAN, Junliang, 7 Ketelsen Court,
Moraga, California 94556, US; GRUDZINSKA, Joanna,
An den Eldenaer Höfen 37, 10247 Berlin, DE;
VOTSMEIER, Christian, Pellenzstrasse 25, 50823 Köln,
DE; TEBBE, Jan, Am Alten Stellwerk 16, 50733 Köln,
DE; BIRKENFELD, Jörg, Kurfürstenstrasse 3, 60486
Frankfurt am Main, DE; WOBST, Nina,
Hummelsbergstrasse 7, 50939 Köln, DE; BRÜCKNER,
Simone, Nußallee 2, 50354 Hürth, DE; STEINIG,
Susanne, Unere Dorfstrasse 41a, 50829 Köln, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 59743 B1
A61P 17/06 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
(21) P-2019/1335
(22) 12.01.2011.
(30) US 15.01.2010. 295387 P
US 10.12.2010. 422059 P
(96) 12.01.2011. 17195530.5
(97) 07.08.2019. EP3295957 B 2019/32 EN
(54) FORMULACIJA ANTITELA PROTIV IL17RA I TERAPEUTSKI REŽIMI ZA LEČENJE
PSORIJAZE
ANTI IL-17RA ANTIBODY FORMULATION AND
THERAPEUTIC REGIMENS FOR TREATING
PSORIASIS
(73) KIRIN-AMGEN, INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(72) LIU, Dingjiang, 766 Bellagio Court, Oak Park, CA
91377, US; HUANG, Holly, Zhuohong, 1792 Amarelle
Street, Thousand Oaks, CA 91320, US; MARTIN,
David, Andrew, 6515 20th Avenue NE, Seattle, WA
98115, US; RUSSELL, Christopher, Boyd, 3570 Crystal
Springs Dr. NE, Bainbridge Island, WA 98110, US;
SALINGER, David, H., 6234 29th Avenue NE, Seattle,
WA 98115, US; BAUMGARTNER, Scott, Walter, 3020
Hollycrest Avenue, Thousand Oaks, CA 91362, US;
ENDRES, Christopher, J., 3258 NW Market Street,
Seattle, WA 98107, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 59756 B1
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 14/54 (2006.01)
C07K 14/705 (2006.01)
C07K 14/715 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
(21) P-2019/1542
(22) 08.08.2014.
(30) EP 08.08.2013. 13003964
(86) WO 08.08.2014. PCT/EP2014/002182
(87) WO 12.02.2015. WO 2015/018529
(96) 08.08.2014. 14761281.6
(97) 09.10.2019. EP3030262 B 2019/41 EN
(54) KOMBINOVANA FARMACEUTSKA
KOMPOZICIJA
COMBINED PHARMACEUTICAL COMPOSITION
(73) CYTUNE PHARMA, 3 chemin Pressoir Chenaie,
44100 Nantes, FR; INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
(IGR), 39, rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif
Cedex, FR
(72) BECHARD, David, Le CourtilLieu-dit-L'Ornière,
44360 Saint-Etienne de Montlu, FR; CHAPUT,
Nathalie, 30, rue Desaix, 75015 Paris, FR; DESBOIS,
Mélanie, 289 Carl Street, CA-94117 San Francisco, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 59802 B1
A61P 25/28 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
C12N 15/02 (2006.01)
C12P 21/08 (2006.01)
(21) P-2019/1640
(22) 30.05.2013.
(30) JP 31.05.2012. 2012124336
(86) WO 30.05.2013. PCT/JP2013/065090
(87) WO 05.12.2013. WO 2013/180238
(96) 30.05.2013. 13797290.7
(97) 20.11.2019. EP2857039 B 2019/47 EN
(54) TERAPEUTSKI AGENS ILI PROFILAKTIČKI
AGENS ZA DEMENCIJU
THERAPEUTIC AGENT OR PROPHYLACTIC
AGENT FOR DEMENTIA
(73) OSAKA CITY UNIVERSITY, 3-3-138 Sugimoto
Sumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka 558-8585, JP; TEIJIN
PHARMA LIMITED, 2-1, Kasumigaseki 3-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, JP
(72) MORI, Hiroshi, c/o Osaka City University 4-3
Asahimachi 1-chome Abeno-ku, Osaka-shi Osaka 5458585, JP; TOMIYAMA, Takami, c/o Osaka City
University 4-3 Asahimachi 1-chome Abeno-ku, Osakashi Osaka 545-8585, JP; MATSUMOTO, Yoichi, c/o
Teijin Pharma Limited Tokyo Research Center 3-2
Asahigaoka 4-chome, Hino-shi Tokyo 191-0065, JP;
EGUCHI, Hiroshi, c/o Teijin Pharma Limited 2-1
Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0013,
JP; KUNORI, Yuichi, c/o Teijin Pharma Limited Tokyo
Research Center 3-2 Asahigaoka 4-chome, Hino-shi
Tokyo 191-0065, JP
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 59818 B1
A61K 31/704 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/22 (2006.01)
(21) P-2020/0058
(22) 09.01.2015.
(30) EP 10.01.2014. 14305034
(86) WO 09.01.2015. PCT/EP2015/050306
(87) WO 16.07.2015. WO 2015/104360
(96) 09.01.2015. 15700118.1
(97) 06.11.2019. EP3092003 B 2019/45 EN
(54) NOVO ANTI-NETRIN-1 ANTITELO
NOVEL ANTI-NETRIN-1 ANTIBODY
(73) NETRIS PHARMA, 28 rue Laennec Centre Léon
Bérard, 69008 Lyon, FR
(72) DELCROS, Jean-Guy, 44 Boulevard des Brotteaux,
F-69006 Lyon, FR; DEAN, Yann, 84, rue des tournettes,
74160 Bossey, FR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

21

B
(51) A61K 45/06 (2006.01)
(11) 59816 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/194 (2006.01)
A61K 31/197 (2006.01)
A61K 31/216 (2006.01)
A61K 31/221 (2006.01)
A61K 31/225 (2006.01)
A61K 31/401 (2006.01)
A61K 31/41 (2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
A61P 9/12
(2006.01)
(21) P-2020/0047
(22) 26.08.2014.
(30) WO 26.08.2013. PCT/US2013/056680
US 31.03.2014. 201461972933 P
(86) WO 26.08.2014. PCT/IB2014/064074
(87) WO 05.03.2015. WO 2015/028941
(96) 26.08.2014. 14761702.1
(97) 30.10.2019. EP3038654 B 2019/44 EN
(54) NOVA PRIMENA
NEW USE
(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) SHI, Victor Chengwei, c/o Novartis
Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East
Hanover, New Jersey 07936, US; LEFKOWITZ, Martin,
c/o Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health
Plaza, East Hanover, New Jersey 07936, US; RIZKALA,
Adel Remond, c/o Novartis Pharmaceuticals Corporation, One
Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936, US
(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd
(51) A61K 47/50 (2017.01)
(11) 59799 B1
A61K 47/68 (2017.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2019/1700
(22) 27.04.2015.
(30) EP 25.04.2014. 14305621
(86) WO 27.04.2015. PCT/EP2015/059052
(87) WO 29.10.2015. WO 2015/162293
(96) 27.04.2015. 15720314.2
(97) 09.10.2019. EP3134125 B 2019/41 EN
(54) KONJUGAT ANTITELO - LEK I NJEGOVA
UPOTREBA U LEČENJU KANCERA
ANTIBODY-DRUG-CONJUGATE AND ITS USE
FOR THE TREATMENT OF CANCER
(73) PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 45, Place Abel
Gance, 92100 Boulogne-Billancourt, FR
(72) RILATT, Ian, 67 chemin de Montplaisir, 81100
Castres, FR; PEREZ, Michel, 45 chemin de la Pique,
81100 Castres, FR; GOETSCH, Liliane, 15 route de
Cluze, 74130 Ayze, FR; BROUSSAS, Matthieu, 13b rue
du Lieutenant Bovagne Immeuble Les Terrasses, 01420
Seyssel, FR; BEAU-LARVOR, Charlotte, 156 rue du
Champs à la Moine Hameau de Vigny, 74520 Jonzier
Epagny, FR; HAEUW, Jean-François, 30 Domaine du
Salève Route du Salève, 74160 Beaumont, FR
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ, Milivoje,
Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd
22

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) A61K 47/60 (2017.01)
(11) 59827 B1
A61K 38/37 (2006.01)
B01D 61/02 (2006.01)
(21) P-2019/1568
(22) 21.02.2011.
(30) US 21.02.2010. 306513 P
(86) WO 21.02.2011. PCT/US2011/025592
(87) WO 25.08.2011. WO 2011/103531
(96) 21.02.2011. 11745404.1
(97) 20.11.2019. EP2536399 B 2019/47 EN
(54) METODA ZA AKTIVIRANJE I
KONJUGOVANJE BIOMOLEKULA
METHOD FOR ACTIVATION AND CONJUGATION
OF BIOMOLECULES
(73) BAYER HEALTHCARE LLC, 555 White Plains
Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) VOGEL, Jens H., 7401 Terrace Drive, El Cerrito,
CA 94530, US; TO, Chi Shung Brian, 3083 Silva Way,
San Ramon, CA 94582, US; BIANCO, Carolina Lucia,
Jaegerstr. 33, 71394 Kernen i .R., DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 47/68 (2017.01)
(11) 59855 B1
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 309/30 (2006.01)
C07D 309/32 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
(21) P-2020/0040
(22) 02.06.2014.
(30) GB 31.05.2013. 201309807
(86) WO 02.06.2014. PCT/EP2014/061392
(87) WO 04.12.2014. WO 2014/191578
(96) 02.06.2014. 14732514.6
(97) 16.10.2019. EP3003386 B 2019/42 EN
(54) ANTITELO LEK KONJUGATI
ANTIBODY DRUG CONJUGATES
(73) PHARMA MAR S.A., Poligono Industrial La Mina
Avda. de los Reyes 1 Colmenar Viejo, 28770 Madrid, ES
(72) CUEVAS MARCHANTE, Cármen, Pharma Mar
S.A. Avda. de los Reyes 1 Pol. Ind. La Mina Colmenar
Viejo, E-28770 Madrid, ES; DOMÍNGUEZ CORREA,
Juan Manuel, Pharma Mar S.A. Avda. de los Reyes 1
Pol. Ind. La Mina Colmenar Viejo, E-28770 Madrid, ES;
FRANCESCH SOLLOSO, Andrés, Pharma Mar S.A.
Avda. de los Reyes 1 Pol. Ind. La Mina Colmenar Viejo,
E-28770 Madrid, ES; GARRANZO GARCÍAIBARROLA, María, Pharma Mar S.A. Avda. de los
Reyes 1 Pol. Ind. La Mina Colmenar Viejo, E-28770
Madrid, ES; MUNOZ ALONSO, María José, Pharma
Mar S.A. Avda. de los Reyes 1 Pol. Ind. La Mina
Colmenar Viejo, E-28770 Madrid, ES; SÁNCHEZ
MADRID, Francisco, Servicio de Inmunologia Hospital
Universitario de la Princesa C/ Diego de Leon 62, E28006 Madrid, ES; ZAPATA HERNÁNDEZ, Juan
Manuel, Instituto de Investigaciones Biomedicas
"Alberto Sols" (IIBM) C/ Arturo Duperier 4, E-28029
Madrid, ES; GARCÍA ARROYO, Alicia, Centro
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares C/
Melchor Fernández Almagro 3, E-28029 Madrid, ES;
URSA PECHARROMÁN, Maria Ángeles, Servicio de
Inmunologia Hospital Universitario de la Princesa C/
Diego de Leon 62, E-28006 Madrid, ES
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 47/69 (2017.01)
(11) 59801 B1
A61K 39/00 (2006.01)
(21) P-2019/1620
(22) 13.08.2014.
(30) US 13.08.2013. 201361865389 P
US 23.08.2013. 201361869279 P
US 04.10.2013. 201361887112 P
(86) WO 13.08.2014. PCT/US2014/050962
(87) WO 19.02.2015. WO 2015/023796
(96) 13.08.2014. 14836306.2
(97) 23.10.2019. EP3033102 B 2019/43 EN
(54) ČESTICE KONJUGOVANE PEPTIDOM
PEPTIDE CONJUGATED PARTICLES
(73) NORTHWESTERN UNIVERSITY, 633 Clark
Street, Evanston, IL 60208, US
(72) SHEA, Lonnie D, in care of Northwestern
University 633 Clark Street, Evanston Illinois 60208,
US; MILLER, Stephen D., 633 Clark Street, Evanston
Illinois 60208, US; YAP, Jonathan Woon Teck, in care
of Northwestern University 633 Clark Street, Evanston
Illinois 60208, US; GETTS, Daniel R., 3303 20th Street
N.E., Washington District of Columbia 20018, US;
MCCARTHY, Derrick, in care of Northwestern
University 633 Clark Street, Evanston Illinois 60208, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 48/00 (2006.01)
(11) 59735 B1
(21) P-2019/1473
(22) 17.07.2014.
(30) US 18.07.2013. 201361847851 P
(96) 17.07.2014. 18167083.7
(97) 04.09.2019. EP3369435 B 2019/36 EN
(54) SASTAV ZA TRETMAN UPALNIH BOLESTI
ZGLOBOVA
COMPOSITION FOR THE TREATMENT OF
INFLAMMATORY JOINT DISEASE
(73) XALUD THERAPEUTICS, INC., 2120 University
Avenue, Suite 532, Berkeley, CA 94704, US; THE
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO,
A BODY CORPORATE, 1800 Grant Street, 8th Floor,
Denver, CO 80203, US
(72) CHAVEZ, Raymond, A., 1331 Court Street,
Alameda, California 94501, US; WATKINS, Linda, R.,
767 Quince Circle, Boulder, Colorado 80304, US;
LANDRY, Robert, 1771 Primrose Place, Erie,
Colorado 80516, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun

ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61Q 17/04 (2006.01)
(11) 59786 B1
A61K 8/35
(2006.01)
A61K 8/37
(2006.01)
A61Q 13/00 (2006.01)
(21) P-2020/0046
(22) 27.03.2015.
(30) FR 28.03.2014. 1452757
(96) 27.03.2015. 15161540.8
(97) 30.10.2019. EP2923690 B 2019/44 FR
(54) KOMPOZICIJA ZA STABILIZACIJU
FOTOSENZITIVNIH JEDINJENJA
COMPOSITION FOR STABILISING
PHOTOSENSITIVE COMPOUNDS
(73) SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES, 7 rue
de l'Industrie, 95310 Saint Ouen L'Aumone, FR
(72) BLAIN, Lucile, 24 rue Sainte Foy, 75002 PARIS,
FR; GENEVE, Christine, 54 avenue du Général de
Gaulle, 78570 ANDRESY, FR; PELTIER, Marianne,
301 avenue Georges Clemenceau, 78670 VILLENNES
SUR SEINE, FR; BOULIER, Virginie, 25 rue des
Baudriaux, 95450 CONDECOURT, FR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) B01J 4/00
(2006.01)
(11) 59777 B1
B01F 3/04
(2006.01)
B01F 5/00
(2006.01)
B01J 10/00
(2006.01)
B01J 19/24
(2006.01)
(21) P-2019/1694
(22) 15.07.2011.
(30) RU 21.07.2010. 2010130727
RU 23.07.2010. 2010130972
(86) WO 15.07.2011. PCT/RU2011/000525
(87) WO 26.01.2012. WO 2012/011844
(96) 15.07.2011. 11809937.3
(97) 09.10.2019. EP2596859 B 2019/41 EN
(54) REAKTORI GAS-TEČNOST SA KOMOROM
SA VRTLOŽNIM MEŠANJEM
GAS-LIQUID REACTORS WITH VORTEX MIXING
CHAMBER
(73) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND
ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS (OAO NIIK), Ul.
Griboedova 31 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region
606008, RU
(72) SERGEEV, Yury Andreevich, ul. Petrischeva
18/39-229 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod obl. 606037,
RU; VOROBYEV, Aleksandr Andreevich, pr. Chkalova
57-24 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region 606007,
RU; ANDERZHANOV, Rinat Venerovich, ul. Gagarina
18-23 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorodskaya obl. 606000,
RU; CHIRKOV, Aleksandr Vasilievich, ul. Sukharenko
20-41 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorodsksaya obl. 606002,
RU; GOLOVIN, Yury Aleksandrovich, ul. Pozharskogo
26v-58 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorodsksaya obl.
606015, RU; SOLDATOV, Aleksei Vladimirovich, ul.
Sverdlova 9-7 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorodskaya obl.
23

B
606025, RU; PROKOPYEV, Aleksandr Alekseevich, ul.
Oktyabrskaya 6-69 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorodskaya
obl. 606008, RU; KUZNETSOV, Nikolai Mikhailovich,
Pobedy Blvd. 3-20 Dzerzhinsk, Nizhny Novgorodskaya
obl. 606000, RU; KOSTIN, Oleg Nikolaevich, ul.
Kominterna 127-16, Nizhny Novgorod 603010, RU;
ESIN, Igor Veniaminovich, pr. Tsiolkovskogo 4-14
Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region 606000, RU
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
(51) B05B 7/24
(2006.01)
(11) 59798 B1
B05B 7/12
(2006.01)
(21) P-2019/1658
(22) 27.01.2017.
(30) DE 28.01.2016. 202016100418 U
(86) WO 27.01.2017. PCT/EP2017/051779
(87) WO 03.08.2017. WO 2017/129750
(96) 27.01.2017. 17705030.9
(97) 20.11.2019. EP3408033 B 2019/47 DE
(54) RASPODELJIVAČ ZA RASPRŠIVANJE
FLUIDA KOJI MOŽE DA SE RASPRŠUJE
DISPENSING DEVICE FOR SPAYING OF A
SPRAYABLE FLUID
(73) GELUPAS GMBH, Max-Eyth-Strasse 14,
71101 Schönaich, DE
(72) SEEBERGER, Gerhard, Max-Eyth-Straße 9,
71101 Schönaich, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) B22D 41/22 (2006.01)
(11) 59821 B1
B22D 41/28 (2006.01)
B22D 41/34 (2006.01)
(21) P-2020/0067
(22) 24.01.2017.
(30) EP 25.01.2016. 16152591
(86) WO 24.01.2017. PCT/EP2017/051428
(87) WO 03.08.2017. WO 2017/129563
(96) 24.01.2017. 17700717.6
(97) 11.12.2019. EP3408043 B 2019/50 EN
(54) PLOČA KLIZNOG ZASUNSKOG VENTILA
SLIDING GATE VALVE PLATE
(73) VESUVIUS GROUP S.A., Rue de Douvrain, 17,
7011 Ghlin, BE
(72) COLLURA, Mariano, 63 rue Harmegnies, 7110
Strepy-Bracquegnies, BE; SIBIET, Fabrice, 21 rue de la
gare, 59680 Colleret, FR
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) B23K 20/08 (2006.01)
(11) 59811 B1
B21D 26/08 (2006.01)
B21D 39/04 (2006.01)
(21) P-2020/0032
(22) 14.10.2014.
(30) NL 14.10.2013. 2011608
(86) WO 14.10.2014. PCT/NL2014/050711
(87) WO 23.04.2015. WO 2015/057060
24

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(96) 14.10.2014. 14790773.7
(97) 04.12.2019. EP3057734 B 2019/49 EN
(54) POSTUPAK ZA MEĐUSOBNO SPAJANJE
NAJMANJE DVA METALNA PREDMETA
OBRADE PUTEM EKSPLOZIJSKOG
ZAVARIVANJA
METHOD FOR JOINING AT LEAST TWO METAL
WORKPIECE PARTS TO EACH OTHER BY MEANS
OF EXPLOSION WELDING
(73) VOLKERWESSELS INTELLECTUELE
EIGENDOM B.V., Podium 9, 3826 PA Amersfoort, NL
(72) SCHOORL, Petrus, Johannes, Kerkstraat 24, NL1141 BH Monnickendam, NL
(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ D.O.O., Makedonska 32,
11000 Beograd
(51) B25B 5/06
(2006.01)
(11) 59780 B1
(21) P-2019/1572
(22) 29.07.2016.
(30) FR 31.07.2015. 1557358
(86) WO 29.07.2016. PCT/FR2016/051985
(87) WO 09.02.2017. WO 2017/021639
(96) 29.07.2016. 16757700.6
(97) 11.09.2019. EP3328587 B 2019/37 FR
(54) UREĐAJ ZA STEZANJE OBRATKA NA
RADNI ALAT
DEVICE FOR CLAMPING A PART TO A TOOL
(73) BOITEUX, Christophe, 11, route d'Orsans,
25530 Landresse, FR
(72) BOITEUX, Christophe, 11, route d'Orsans,
25530 Landresse, FR
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) B25D 17/11 (2006.01)
(11) 59771 B1
B23Q 11/08 (2006.01)
E21B 21/01 (2006.01)
E21B 41/00 (2006.01)
(21) P-2020/0019
(22) 26.04.2011.
(30) FI 26.04.2010. 20105455
(86) WO 26.04.2011. PCT/FI2011/050373
(87) WO 03.11.2011. WO 2011/135178
(96) 26.04.2011. 11774481.3
(97) 16.10.2019. EP2563550 B 2019/42 EN
(54) HIDRAULIČNI ČEKIĆ
A HYDRAULIC HAMMER
(73) FINNSUOJA OY, Tyyppälänjärventie 156,
40250 Jyväskylä, FI
(72) LAHTINEN, Kari, Luokkimäki 133, FI-70800
Kuopio, FI
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) B25J 13/08
(2006.01)
(11) 59773 B1
G05B 19/418 (2006.01)
(21) P-2020/0024
(22) 18.03.2014.
(30) US 19.03.2013. 201313847262
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(86) WO 18.03.2014. PCT/US2014/031088
(87) WO 25.09.2014. WO 2014/153358
(96) 18.03.2014. 14770349.0
(97) 25.12.2019. EP2976186 B 2019/52 EN
(54) UREĐAJ ZA POSTAVLJANJE MODULA I
ODGOVARAJUĆI POSTUPAK
MODULE PLACEMENT DEVICE AND METHOD
(73) MUTH MIRROR SYSTEMS, LLC, 4221 High
Tech Lane, Sheboygan, WI 53083, US
(72) VANDERPUY, Thomas, c/o K.W. Muth Company
Inc., 4221 High Tech Lane, Sheboygan, Wisconsin
53083, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) B29C 33/30 (2006.01)
(11) 59841 B1
B29D 30/72 (2006.01)
(21) P-2020/0078
(22) 16.06.2016.
(86) WO 16.06.2016. PCT/TR2016/000086
(87) WO 21.12.2017. WO 2017/217943
(96) 16.06.2016. 16754575.5
(97) 08.01.2020. EP3471940 B 2020/02 EN
(54) SISTEM PATRONA SA MAGNETNIM
POVEZIVANJEM
PLUG SYSTEM WITH MAGNETIC CONNECTION
(73) SÜRÜCÜ, Mehmet, Vezirçiftligi Mahallesi Fatih
Caddesi, Köroglu Sokak No:20, Basiskele/Kocaeli, TR
(72) SÜRÜCÜ, Mehmet, Vezirçiftligi Mahallesi Fatih
Caddesi, Köroglu Sokak No:20, Basiskele/Kocaeli, TR
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) B29C 33/72 (2006.01)
(11) 59784 B1
B25J 11/00
(2006.01)
(21) P-2020/0022
(22) 25.12.2015.
(30) TR 25.12.2014. 201415813
(86) WO 25.12.2015. PCT/TR2015/000389
(87) WO 30.06.2016. WO 2016/105307
(96) 25.12.2015. 15851653.4
(97) 16.10.2019. EP3368262 B 2019/42 EN
(54) ROBOT ZA ČIŠĆENJE KALUPA ZA
VULKANIZACIJU GUMA
A CLEANING ROBOT FOR TIRE CURING MOLD
(73) LANG YUZER OTOMOTIV YAN SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI, OSB GOP Mh. 1 Cd.
No:141, 59501 Cerkezkoy/Tekirdag, TR
(72) YUZER, Ismet, Lang Yuzer Otomotiv Yan Sanayi
ve Ticaret Anonim Sirketi OSB GOP Mh. 1 Cd. No:141,
59501 Cerkezkoy/Tekirdag, TR; YUCEL, Mustafa
Hami, Lang Yuzer Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi OSB GOP Mh. 1 Cd. No:141, 59501
Cerkezkoy/Tekirdag, TR; DENIZLI, Okan, Lang Yuzer
Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi OSB
GOP Mh. 1 Cd. No:141, 59501 Cerkezkoy/Tekirdag,
TR; AL, Gorkem Anil, Lang Yuzer Otomotiv Yan
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi OSB GOP Mh. 1 Cd.
ЗИС / RS / IPO

B
No:141, 59501 Cerkezkoy/Tekirdag, TR; ORBAY,
Latif, Lang Yuzer Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi OSB GOP Mh. 1 Cd. No:141, 59501
Cerkezkoy/Tekirdag, TR
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) B29C 51/16 (2006.01)
(11) 59820 B1
B29C 51/42 (2006.01)
(21) P-2020/0066
(22) 12.09.2016.
(30) DE 18.09.2015. 102015012242
(86) WO 12.09.2016. PCT/EP2016/001536
(87) WO 23.03.2017. WO 2017/045752
(96) 12.09.2016. 16774855.7
(97) 13.11.2019. EP3349963 B 2019/46 DE
(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA IZRADU 3-D
SUPSTRATA KAŠIRANOG SA JEDNIM
SLOJEVITIM MATERIJALOM
METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A 3-D
SUBSTRATE LAMINATED WITH A LAYER
MATERIAL
(73) LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG,
Schwabacher Straße 482, 90763 Fürth, DE
(72) DREXLER, Christian, Hirschbichlastrasse 21,
82467 Garmisch-Partenkirchen, DE; NIEBLING, Curt,
Oskar-von-Miller-Strasse 7, 82377 Penzberg, DE
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) B29C 63/00 (2006.01)
(11) 59732 B1
B29D 7/01
(2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
E06B 1/34
(2006.01)
(21) P-2019/1632
(22) 20.03.2012.
(30) GB 25.03.2011. 201105049
(86) WO 20.03.2012. PCT/GB2012/050610
(87) WO 04.10.2012. WO 2012/131328
(96) 20.03.2012. 12712150.7
(97) 25.09.2019. EP2688728 B 2019/39 EN
(54) FLEKSIBILNI LAMINATNI FILM
FLEXIBLE LAMINATE FILM
(73) RENOLIT CRAMLINGTON LIMITED, Station
Road, Cramlington, Northumberland NE23 8AQ, GB
(72) RUMMENS, François, Av. Du Roi Albert 149, B1082 Bruxelles, BE; LOTT, Martyn, 16 Ayton Court,
BedlingtonNorthumberland NE22 6NS, GB; HAGLEY,
Lydia, 59 West Street, BelfordNorthumberland NE70
7QD, GB; MURRAY, Ian, Rose Villa14 Snows Green
RoadShotley Bridge, Durham DH8 OHA, GB
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) B29D 30/32 (2006.01)
(11) 59749 B1
(21) P-2019/1675
(22) 11.07.2016.
(30) US 30.07.2015. 201562198905 P
NL 30.07.2015. 2015246

25

B
(86) WO 11.07.2016. PCT/NL2016/050512
(87) WO 02.02.2017. WO 2017/018875
(96) 11.07.2016. 16745540.1
(97) 06.11.2019. EP3328626 B 2019/45 EN
(54) BUBANJ ZA IZRADU PNEUMATIKA I
POSTUPAK ZA NJEGOVO KORIŠĆENJE
TIRE BUILDING DRUM AND A METHOD FOR
USING IT
(73) VMI HOLLAND B.V., Gelriaweg 16,
8161 RK Epe, NL
(72) DOPPENBERG, Evert, c/o VMI Holland B.V.
Gelriaweg 16, 8161 RK Epe, NL; RODIJK, Gerrit, c/o
VMI Holland B.V. Gelriaweg 16, 8161 RK Epe, NL; DE
GRAAF, Martin, c/o VMI Holland B.V. Gelriaweg 16,
8161 RK Epe, NL
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) B31C 1/08
(2006.01)
(11) 59755 B1
B31C 3/00
(2006.01)
F24H 3/04
(2006.01)
F24H 9/02
(2006.01)
F24H 9/06
(2006.01)
(21) P-2019/1532
(22) 25.07.2017.
(30) IT 25.07.2016. 201600077839
(96) 25.07.2017. 17182922.9
(97) 04.09.2019. EP3275641 B 2019/36 EN
(54) APARAT I METODA ZA ODMOTAVANJE
TRAKE I NANOŠENJE LEPKA NA ISTU
APPARATUS AND METHOD FOR UNWINDING A
BAND AND APPLYING GLUE THERETO
(73) GAMBINI S.P.A., Via Carducci, 16,
20123 Milano, IT
(72) GAMBINI, Gianni, Via Romana, 1, 55015
Montecarlo (LU), IT
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) B65B 25/14 (2006.01)
(11) 59778 B1
B65B 9/20
(2012.01)
B65B 9/22
(2006.01)
(21) P-2019/1695
(22) 26.01.2018.
(96) 26.01.2018. 18000063.0
(97) 27.11.2019. EP3360806 B 2019/48 DE
(54) MAŠINA ZA PAKOVANJE NAVLAKA OD
FOLIJE
FILM TUBE PACKAGING MACHINE
(73) WIENS, Klaus, Römerweg 42,
67157 Wachenheim, DE
(72) WIENS, Klaus, Römerweg 42,
67157 Wachenheim, DE
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd

26

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) B65D 1/02
(2006.01)
(11) 59747 B1
B65D 41/17 (2006.01)
C03B 9/325 (2006.01)
C03B 9/34
(2006.01)
(21) P-2019/1654
(22) 10.01.2013.
(30) DE 19.09.2012. 202012103589 U
AT 19.09.2012. 3702012 U
(86) WO 10.01.2013. PCT/EP2013/050421
(87) WO 27.03.2014. WO 2014/044409
(96) 10.01.2013. 13700168.1
(97) 25.09.2019. EP2897873 B 2019/39 DE
(54) OTVOR BOCE ZA OKRETNE KRUNSKE
ZATVARAČE I SA ZAŠTITOM OD PUCANJA NA
DELIĆE
BOTTLE OPENING FOR TWIST-OFF CROWN CAP
WITH SPLINTERING PROTECTION
(73) VETROPACK HOLDING AG,
Schützenmattstrasse 48, CH-8180 Bülach, CH
(72) MAYER, Engelbert, Neustift 26, A-3375
Krummnussbaum, AT
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) B65D 5/18
(2006.01)
(11) 59785 B1
B65D 5/36
(2006.01)
(21) P-2020/0045
(22) 24.10.2014.
(30) AU 25.10.2013. 2013904133
AU 07.05.2014. 2014901686
(86) WO 24.10.2014. PCT/AU2014/001004
(87) WO 30.04.2015. WO 2015/058246
(96) 24.10.2014. 14855141.9
(97) 16.10.2019. EP3060488 B 2019/42 EN
(54) APARAT SA KONTEJNEROM
CONTAINER APPARATUS
(73) ICEE HOLDINGS PTY. LTD., 5/34 Carrick Drive,
Tullamarine, Victoria 3043, AU
(72) SKINNER, Leslie John, 34 Carrick Drive,
Tullamarine, Victoria 3043, AU
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) B65D 19/34 (2006.01)
(11) 59832 B1
(21) P-2020/0016
(22) 22.09.2016.
(30) DE 22.09.2015. 102015012066
(86) WO 22.09.2016. PCT/EP2016/072602
(87) WO 30.03.2017. WO 2017/050932
(96) 22.09.2016. 16778709.2
(97) 09.10.2019. EP3353079 B 2019/41 DE
(54) TRANSPORTNA PALETA I POSTUPAK ZA
PROIZVODNJU TRANSPORTNE PALETE
TRANSPORT PALLET AND METHOD FOR
PRODUCING A TRANSPORT PALLET
(73) KARIMOV GMBH, Am Landwehrgraben 4,
30519 Hannover, DE

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(72) KARIMOV, Rustem, Schoppenhauerstraße 40,
26384 Wilhelmshaven, DE; SCHÜTZ, Eduard, AntonMüller-Straße 13, 26382 Wilhelmshaven, DE
(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ D.O.O., Makedonska 32,
11000 Beograd
(51) B65D 75/32 (2006.01)
(11) 59742 B1
B65B 9/04
(2006.01)
(21) P-2020/0001
(22) 18.08.2016.
(30) EP 25.08.2015. 15182316
(86) WO 18.08.2016. PCT/EP2016/069560
(87) WO 02.03.2017. WO 2017/032674
(96) 18.08.2016. 16757603.2
(97) 20.11.2019. EP3341303 B 2019/47 DE
(54) BLISTER PAKOVANJE
BLISTER PACK
(73) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT,
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
(72) STANGE, Olaf, Oertzenweg 48, 14163 Berlin, DE;
HÖHL, Johannes-Walter, Ahornweg 9a, 51399
Burscheid, DE; DIEDERICH, Reiner, Schulstrasse 3,
50389 Wesseling, DE; DRÖDER, Klaus, Mozartstrasse
1, 38304 Wolfenbüttel, DE; HERRMANN, Christoph,
Georg-Westermann-Allee 33, 38104 Braunschweig, DE;
DIETRICH, Franz, Schwabenstrasse 11, 38104
Braunschweig, DE; BLUMENTHAL, Philipp,
Wehrstrasse 2, 38114 Braunschweig, DE; STÜHM, Kai,
Kreuzkampstrasse 31, 38114 Braunschweig, DE;
BOBKA, Paul, Eilenburger Str. 33, 06116 Halle, DE;
SCHMIDT, Christopher, Ferdinandstrasse 1a, 38300
Wolfenbüttel, DE; THIEDE, Sebastian, Hamburger
Strasse 286, 38114 Braunschweig, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) B67D 1/06
(2006.01)
(11) 59793 B1
B67D 1/00
(2006.01)
B67D 1/08
(2006.01)
B67D 1/10
(2006.01)
(21) P-2019/1597
(22) 18.12.2015.
(30) US 19.12.2014. 201462094898 P
(86) WO 18.12.2015. PCT/US2015/066914
(87) WO 23.06.2016. WO 2016/100935
(96) 18.12.2015. 15871247.1
(97) 11.09.2019. EP3230197 B 2019/37 EN
(54) APARAT ZA DOZIRANJE NAPITAKA SA
OPERATIVNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
BEVERAGE DISPENSING APPARATUS WITH
REMOTE DISPENSING OPERATIVE CONTROLS
(73) AUTOMATIC BAR CONTROLS, INC., 2060
Cessna Drive, Suite 100, Vacaville, CA 95688, US
(72) HECHT, Thomas, R., 225 Creekside Way, Winters,
California 95694, US; MARTINDALE, Richard, A., 135
Dobbins Street, Vacaville, California 95688, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO

B
(51) C05G 3/00
(2006.01)
(11) 59856 B1
B01J 2/20
(2006.01)
B01J 2/22
(2006.01)
(21) P-2020/0075
(22) 18.09.2013.
(30) IT 02.10.2012. MI20121648
(96) 18.09.2013. 13184892.1
(97) 06.11.2019. EP2716620 B 2019/45 EN
(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA PROIZVODNJU
ĐUBRIVA U OBLIKU PELETA
PROCESS AND APPARATUS FOR PRODUCING
FERTILISER IN PELLET FORM
(73) SBS STEEL BELT SYSTEMS S.R.L., Via
Roncaglia, 14, 20146 Milano, IT
(72) CALAMRÀ, Renato, c/o SBS Steel Belt Systems
S.r.l., Via Roncaglia, 14, 20146 Milano, IT; VIRGILIO,
Gianluigi, c/o SBS Steel Belt Systems S.r.l., Via
Roncaglia, 14, 20146 Milano, IT
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C05G 3/08
(2006.01)
(11) 59849 B1
C05C 1/00
(2006.01)
C05C 9/00
(2006.01)
C05C 11/00 (2006.01)
(21) P-2020/0062
(22) 01.05.2015.
(30) US 02.05.2014. 201461988056 P
(86) WO 01.05.2015. PCT/US2015/028843
(87) WO 05.11.2015. WO 2015/168593
(96) 01.05.2015. 15785632.9
(97) 23.10.2019. EP3137437 B 2019/43 EN
(54) SUPSTANCA INHIBITOR
MIKROENKAPSULIRANE NITRIFIKACIJE
MICROENCAPSULATED NITRIFICATION
INHIBITOR COMPOSITION
(73) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, IN 46268, US
(72) HITESHKUMAR, Dave, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US; LIU, Lei, 9330
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
BOUCHER, Raymond E., Jr., 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US; POWELS, Greg, 9330
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
WILLIAMS, Alex, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US; BURKHART, Miriam, 2246 South
Beck Lane 209, Lafayette, Indiana 47909, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd
(51) C07C 201/08 (2006.01)
C07C 45/46 (2006.01)
C07C 45/63 (2006.01)
C07C 49/80 (2006.01)
C07C 201/12 (2006.01)
C07C 205/45 (2006.01)
(21) P-2019/1533
(30) EP 14.10.2014. 14188744

(11) 59795 B1

(22) 07.10.2015.

27

B
(86) WO 07.10.2015. PCT/EP2015/073118
(87) WO 21.04.2016. WO 2016/058881
(96) 07.10.2015. 15775221.3
(97) 18.09.2019. EP3207023 B 2019/38 EN
(54) PROCES ZA PRIPREMU 1-(3,5DIHLOROFENIL)-2,2,2-TRIFLUOROETANONA I
NJEGOVIH DERIVATA
PROCESS FOR THE PREPARATION OF 1-(3,5DICHLOROPHENYL)-2,2,2TRIFLUOROETHANONE AND DERIVATIVES
THEREOF
(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH
(72) GRIBKOV, Denis, Syngenta Crop Protection
Münchwilen AG, Breitenloh 5, CH-4333 Münchwilen, CH
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) C07C 277/02 (2006.01)
(11) 59759 B1
A61K 31/155 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07C 277/06 (2006.01)
C07C 279/18 (2006.01)
(21) P-2019/1669
(22) 10.08.2016.
(30) EP 11.08.2015. 15382424
AR 11.08.2015. P150102582
(86) WO 10.08.2016. PCT/EP2016/069033
(87) WO 16.02.2017. WO 2017/025560
(96) 10.08.2016. 16756641.3
(97) 09.10.2019. EP3334707 B 2019/41 EN
(54) POSTUPAK ZA PRIPREMANJE JEDINJENJA
N-(3,5-DIMETILFENIL)-N'-(2TRIFLUOROMETILFENIL) GVANIDINA
A PROCESS FOR THE PREPARATION OF THE
COMPOUND N-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-N'-(2TRIFLUOROMETHYLPHENYL) GUANIDINE
(73) CHEMO RESEARCH, S.L., C/Manuel Pombo
Angulo 28, 3ª y 4ª planta, 28050 Madrid, ES
(72) AMATO, José, Sanabria 2353, Buenos Aires
C1417AZE, AR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C07D 215/56 (2006.01)
(11) 59744 B1
A61K 31/47 (2006.01)
A61P 11/12 (2006.01)
C07B 59/00 (2006.01)
(21) P-2019/1494
(22) 17.05.2012.
(30) US 18.05.2011. 201161487497 P
(96) 17.05.2012. 17160386.3
(97) 04.09.2019. EP3235812 B 2019/36 EN
(54) DEUTERISANI DERIVATI IVAKAFTORA
DEUTERATED DERIVATIVES OF IVACAFTOR
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE)
LIMITED, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, GB

28

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(72) MORGAN, Adam, J., 14 Oak Ridge Lane, Ashland,
MA 01721, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07D 291/06 (2006.01)
(11) 59840 B1
A23L 27/30 (2016.01)
(21) P-2020/0070
(22) 14.09.2017.
(30) US 21.09.2016. 201662397540 P
(86) WO 14.09.2017. PCT/US2017/051507
(87) WO 29.03.2018. WO 2018/057386
(96) 14.09.2017. 17772249.3
(97) 30.10.2019. EP3317260 B 2019/44 EN
(54) KOMPOZICIJE ACESULFAM-KALIJUMA I
POSTUPCI ZA NJIHOVU PROIZVODNJU
ACESULFAME POTASSIUM COMPOSITIONS AND
PROCESSES FOR PRODUCING SAME
(73) CELANESE INTERNATIONAL
CORPORATION, 222 W. Las Colinas Blvd., Suite
900N, Irving, TX 75039, US
(72) MOLLENKOPF, Christoph, Seebachstraße 12,
65929 Frankfurt am Main, DE; GROER, Peter,
Straßburger Straße 25, 64832 Babenhausen, DE;
YADAV, Arvind, Eppsteiner Weg 5, 65835 Liederbach
am Taunus Hessen, DE
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) C07D 307/50 (2006.01)
(11) 59819 B1
(21) P-2020/0061
(22) 02.09.2013.
(30) EP 03.09.2012. 12182758
(86) WO 02.09.2013. PCT/EP2013/068051
(87) WO 06.03.2014. WO 2014/033289
(96) 02.09.2013. 13756461.3
(97) 23.10.2019. EP2892886 B 2019/43 EN
(54) PROCES ZA PROIZVODNJU DERIVATA
FURANA
PROCESS FOR THE PRODUCTION OF FURAN
DERIVATIVES
(73) ANNIKKI GMBH, Dr. Auner Strasse 20/1, 8074
Raaba-Grambach, AT; NOVOLANA GMBH,
Parcelsusweg 1, 8144 Tobelbad, AT
(72) MIHOVILOVIC, Marko, Dechant Zeiner Gasse 12,
2380 Perchtoldsdorf, AT; SCHÖN, Michael,
Penzingerstrasse 64/2/7, 1140 Wien, AT; HÖLBLING,
Johanna, Lederergasse 4, 4880 St. Georgen/Attergau, AT
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) C07D 309/06 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61K 31/351 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07C 311/21 (2006.01)
(21) P-2019/1701
(30) SE 27.11.2014. 1451436

(11) 59741 B1

(22) 24.11.2015.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(86) WO 24.11.2015. PCT/SE2015/051262
(87) WO 02.06.2016. WO 2016/085392
(96) 24.11.2015. 15862932.9
(97) 30.10.2019. EP3224253 B 2019/44 EN
(54) DERIVATI BIS (SULFONAMIDA) I NJIHOVA
UPOTREBA KAO INHIBITORA MPGES
BIS (SULFONAMIDE) DERIVATIVES AND THEIR
USE AS MPGES INHIBITORS
(73) GESYNTA PHARMA AB, Fogdevreten 2,
171 65 Solna, SE
(72) SÖDERMAN, Peter, Lugnets Alle 27, SE-12065
Stockholm, SE; SVENSSON, Mats A, c/o Acturum Real
Estate AB, Biovation Park, Forskargatan 20J, SE-151 36
Södertälje, SE; KERS, Annika, c/o Acturum Real Estate
AB, Biovation Park, Forskargatan 20J, SE-151 36
Södertälje, SE; ÖHBERG, Liselott, Sköldvägen 34, SE175 68 Järfälla, SE; HÖGDIN, Katharina, Valloxvägen
58, SE-74142 Knivsta, SE; HETTMAN, Andreas,
Lövhagsvägen 7, SE-61992 Trosa, SE; HALLBERG,
Jesper, Liljeholmsvägen 12, SE-11761 Stockholm, SE;
EK, Maria, Violstigen 4, SE-17078 Solna, SE;
BYLUND, Johan, Güggelwägli 1, CH-4106 Therwil,
CH; NORD, Johan, c/o Swea IP Law AB,
Kopparbergsvägen 6, SE-72213 Västerås, SE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07D 401/04 (2006.01)
(11) 59737 B1
A61K 31/4709 (2006.01)
A61P 9/12
(2006.01)
(21) P-2019/1655
(22) 12.09.2012.
(30) WO 15.09.2011. PCT/CN2011/079673
(86) WO 12.09.2012. PCT/EP2012/067744
(87) WO 21.03.2013. WO 2013/037779
(96) 12.09.2012. 12756741.0
(97) 30.10.2019. EP2755963 B 2019/44 EN
(54) NOVI DERIVATI DIHIDROHINOLIN-2-ONA
NEW DIHYDROQUINOLINE-2-ONE DERIVATIVES
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) AEBI, Johannes, Im Kugelfang 27, CH-4102
Binningen, CH; AMREIN, Kurt, Lettenweg 8, CH-4452
Itingen, CH; HORNSPERGER, Benoit, 9 rue des
Sources, F-68130 Altkirch, FR; KNUST, Henner, Im
Ortsetter 26a, 79618 Rheinfelden, DE; KUHN, Bernd,
Hinterlindenweg 26a, CH-4153 Reinach BL, CH; LIU,
Yongfu, Building 5, No.720, Cailun Road, 201203
Shanghai, CN; MAERKI, Hans P., Seltisbergerstrasse
75, CH-4059 Basel, CH; MAYWEG, Alexander V.,
Martinsgasse 8, CH-4051 Basel, CH; MOHR, Peter,
Benkenstrasse 26, CH-4054 Basel, CH; TAN, Xuefei,
Building 5, No. 720, Cailun Road, 201203 Shanghai,
CN; ZHOU, Mingwei, Building 5, No.720, Cailun Road,
201203 Shanghai, CN
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,
11077 Beograd
ЗИС / RS / IPO

B
(51) C07D 401/04 (2006.01)
(11) 59858 B1
A61K 31/454 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
C07F 9/40
(2006.01)
(21) P-2020/0109
(22) 08.01.2015.
(30) US 09.01.2014. 201461925405 P
(86) WO 08.01.2015. PCT/US2015/010552
(87) WO 16.07.2015. WO 2015/105929
(96) 08.01.2015. 15702312.8
(97) 11.12.2019. EP3092223 B 2019/50 EN
(54) (R)-3-((3S,4S)-3-FLUORO-4-(4-HIDROKSIFENIL)
PIPERIDIN-1-IL)-1-(4-METILBENZIL)
PIROLIDIN-2-ON I NJEGOVI PROLEKOVI ZA
LEČENJE PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA
(R)-3-((3S,4S)-3-FLUORO-4-(4HYDROXYPHENYL)PIPERIDIN-1-YL)-1-(4METHYLBENZYL)PYRROLIDIN-2-ONE AND ITS
PRODRUGS FOR THE TREATMENT OF
PSYCHIATRIC DISORDERS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route
206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US
(72) THOMPSON III, Lorin, A., c/o Bristol-Myers
Squibb Company, 5 Research Parkway, Wallingford,
Connecticut 06492, US; MACOR, John, E., c/o BristolMyers Squibb Company, Route 206 and Province Line
Road, Princeton, New Jersey 08543, US
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07D 401/06 (2006.01)
(11) 59787 B1
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 235/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
(21) P-2020/0049
(22) 07.06.2016.
(30) KR 08.06.2015. 20150080722
(86) WO 07.06.2016. PCT/KR2016/005999
(87) WO 15.12.2016. WO 2016/200116
(96) 07.06.2016. 16807756.8
(97) 01.01.2020. EP3303320 B 2020/01 EN
(54) NOVO HETEROCIKLIČNO JEDINJENJE,
METODA ZA PRIPREMU ISTOG, I
FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA KOJA
SADRŽI ISTO
NOVEL HETEROCYCLIC COMPOUND, METHOD
FOR PREPARING THE SAME, AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING
THE SAME
(73) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
244, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13211, KR
29

B
(72) PARK, Joon Seok, 1403-302, 15
Dongbaekpyeongchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si
Gyeonggi-do 17000, KR; YOON, Youn Jung, 506-601,
60 Daeji-ro, 15beon-gil, Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do
16871, KR; CHO, Min Jae, Daewoong Pharmaceutical
Co., Ltd., 244, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13211, KR; LEE, Ho Bin, 201-2103, 2183
Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul 06701, KR; YOO,
Ja Kyung, 102-203, 51 Hanbora 2-ro, Giheung-gu,
Yongin-si Gyeonggi-do 17082, KR; LEE, Bong Yong,
201-2103, 2183 Nambusunhwan-ro, Seocho-gu,
Seoul 06701, KR
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 59739 B1
A61K 31/4427 (2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
(21) P-2019/1657
(22) 26.05.2014.
(30) WO 27.05.2013. PCT/CN2013/076281
(86) WO 26.05.2014. PCT/EP2014/060790
(87) WO 04.12.2014. WO 2014/191338
(96) 26.05.2014. 14728131.5
(97) 30.10.2019. EP3004077 B 2019/44 EN
(54) NOVA JEDINJENJA 3,4-DIHIDRO-2HIZOKINOLIN-1-ONA I 2,3-DIHIDRO-IZOINDOL1-ONA
NEW 3,4-DIHYDRO-2H-ISOQUINOLINE-1-ONE
AND 2,3-DIHYDRO-ISOINDOL-1-ONE
COMPOUNDS
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) AEBI, Johannes, Im Kugelfang 27, CH-4102
Binningen, CH; AMREIN, Kurt, Lettenweg 8, CH-4452
Itingen, CH; CHEN, Wenming, No. 28 West Jinling
Road, 200021 Shanghai, CN; HORNSPERGER, Benoit,
9 rue des Sources, F-68130 Altkirch, FR; KUHN, Bernd,
Hinterlindenweg 26a, CH-4153 Reinach BL, CH; LIU,
Yongfu, Building 5, No.720, Cailun Road, 201203
Shanghai, CN; MAERKI, Hans P., Seltisbergerstrasse
75, CH-4059 Basel, CH; MARTIN, Rainer E.,
Vogesenstrasse 47, CH-4056 Basel, CH; MAYWEG,
Alexander V., Martinsgasse 8, CH-4051 Basel, CH;
TAN, Xuefei, Building 5, No. 720, Cailun Road, 201203
Shanghai, CN; WANG, Lisha, Rebenstrasse 10, 4125
Riehen, CH; ZHOU, Mingwei, Building 5, No.720,
Cailun Road, 201203 Shanghai, CN
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,
11077 Beograd

30

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 59845 B1
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
C07B 59/00 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
(21) P-2020/0096
(22) 03.09.2015.
(30) US 12.09.2014. 201462049485 P
(86) WO 03.09.2015. PCT/US2015/048267
(87) WO 17.03.2016. WO 2016/040083
(96) 03.09.2015. 15763763.8
(97) 04.12.2019. EP3191466 B 2019/49 EN
(54) JEDINJENJA
AZETIDINILOKSIFENILPIROLIDINA
AZETIDINYLOXYPHENYLPYRROLIDINE
COMPOUNDS
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
(72) DENG, Gary G., c/o Eli Lilly and Company P.O.
Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
HUANG, Danwen, c/o Eli Lilly and Company P.O. Box
6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
JESUDASON, Cynthia Darshini, c/o Eli Lilly and
Company P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 462066288, US; ODINGO, Joshua O., c/o Eli Lilly and
Company P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana
46206-6288, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 59854 B1
A61K 31/401 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
(21) P-2020/0115
(22) 25.02.2015.
(30) US 25.02.2014. 201461944189 P
US 10.07.2014. 201462022916 P
US 05.09.2014. 201462046783 P
(86) WO 25.02.2015. PCT/US2015/017593
(87) WO 03.09.2015. WO 2015/130838
(96) 25.02.2015. 15755617.6
(97) 06.11.2019. EP3110418 B 2019/45 EN
(54) ARIL, HETEROARIL I HETEROCIKLIČNA
JEDINJENJA ZA LEČENJE KOMPLEMENTOM
POSREDOVANIH POREMEĆAJA
ARYL, HETEROARYL, AND HETEROCYCLIC
COMPOUNDS FOR TREATMENT OF
COMPLEMENT MEDIATED DISORDERS
(73) ACHILLION PHARMACEUTICALS, INC., 300
George Street, New Haven, CT 06511, US
(72) GADHACHANDA, Venkat, Rao, 39 Ives Street
Unit 104, Hamden, CT 06518, US; WANG, Qiuping, 79
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
Carriage Drive, Bethany, CT 06524, US; PAIS, Godwin,
370 West Todd Street, Hamden, CT 06518, US;
HASHIMOTO, Akihiro, 47 Laurel Street, Branford, CT
06405, US; CHEN, Dawei, 1117 Durham Road,
Guilford, CT 06437, US; WANG, Xiangzhu, 147
Foxbridge Village Road, Branford, CT 06405, US;
AGARWAL, Atul, 75 Nicholas Court, Hamden, CT
06518, US; DESHPANDE, Milind, 44 Field Brook
Road, Madison, CT 06443, US; WILES, Jason, Allan,
116 Blinnshed Road, Madison, CT 06443, US;
PHADKE, Avinash, S., 51 Gilbert Lane, Branford,
CT 06405, US
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) C07D 405/14 (2006.01)
(11) 59763 B1
A61K 31/4433 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2019/1628
(22) 02.11.2016.
(30) CN 19.11.2015. 201510800975
(86) WO 02.11.2016. PCT/CN2016/104318
(87) WO 26.05.2017. WO 2017/084494
(96) 02.11.2016. 16865671.8
(97) 30.10.2019. EP3378859 B 2019/44 EN
(54) DERIVATI BENZOFURANA, POSTUPCI
NJIHOVE PRIPREME I NJIHOVA UPOTREBA U
MEDICINI
BENZOFURAN DERIVATIVE, PREPARATION
METHOD THEREOF AND USE THEREOF IN
MEDICINE
(73) JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD., No.
7 Kunlunshan Road Economic and Technological
Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047, CN;
SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., No.279 Wenjing Road Minhang District,
Shanghai 200245, CN
(72) LU, Biao, NO.279 Wenjing Road Minhang District,
Shanghai 200245, CN; SHEN, Xiaodong, NO.279
Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245, CN;
HE, Mingxun, NO.279 Wenjing Road Minhang District,
Shanghai 200245, CN; LIU, Dong, NO.279 Wenjing
Road Minhang District, Shanghai 200245, CN; ZHANG,
Minsheng, NO.279 Wenjing Road Minhang District,
Shanghai 200245, CN
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd

ЗИС / RS / IPO

B
(51) C07D 405/14 (2006.01)
(11) 59783 B1
A61K 31/451 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 211/62 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
(21) P-2020/0015
(22) 22.10.2015.
(30) US 29.10.2014. 201462072196 P
(86) WO 22.10.2015. PCT/US2015/056960
(87) WO 06.05.2016. WO 2016/069376
(96) 22.10.2015. 15791432.6
(97) 11.12.2019. EP3230278 B 2019/50 EN
(54) NOVA METIL-PIPERIDIN JEDINJENJA
KORISNA ZA INHIBICIJU MIKROZOMALNE
PROSTAGLANDIN E2 SINTAZE-1
NOVEL METHYL-PIPERIDINE COMPOUNDS
USEFUL FOR INHIBITING MICROSOMAL
PROSTAGLANDIN E2 SYNTHASE-1
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
(72) FISHER, Matthew, Joseph, c/o Eli Lilly and
Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 462066288, US; KUKLISH, Steven, Lee, c/o Eli Lilly and
Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 462066288, US; MANNINEN, Peter, Rudolph, c/o Eli Lilly
and Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana
46206-6288, US; PARTRIDGE, Katherine, Marie, c/o
Eli Lilly and Company, P.O. Box 6288, Indianapolis,
Indiana 46206-6288, US; SCHIFFLER, Matthew, Allen,
c/o Eli Lilly and Company, P.O. Box 6288,
Inidianapolis, Indiana 46206-6288, US;
WARSHAWSKY, Alan, M., c/o Eli Lilly and Company,
P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
YORK, Jeremy, Schulenburg, c/o Eli Lilly and
Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 462066288, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07D 413/04 (2006.01)
(11) 59788 B1
(21) P-2020/0051
(22) 19.05.2016.
(30) WO 20.05.2015. PCT/EP2015/061153
(86) WO 19.05.2016. PCT/EP2016/061200
(87) WO 24.11.2016. WO 2016/184939
(96) 19.05.2016. 16724387.2
(97) 20.11.2019. EP3298008 B 2019/47 EN
(54) KRISTALNI OBLIK JEDINJENJA (S)-3-{4-[5(2-CIKLOPENTIL-6-METOKSI-PIRIDIN-4-IL)[1,2,4]OKSADIAZOL-3-IL]-2-ETIL-6-METILFENOKSI}-PROPAN-1,2-DIOLA
CRYSTALLINE FORM OF THE COMPOUND (S)-3{4-[5-(2-CYCLOPENTYL-6-METHOXY-PYRIDIN-4YL)-[1,2,4]OXADIAZOL-3-YL]-2-ETHYL-6METHYL-PHENOXY}-PROPANE-1,2-DIOL
31

B
(73) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD,
Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH
(72) LESCOP, Cyrille, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, CH
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07D 417/04 (2006.01)
(11) 59752 B1
A61K 31/427 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 417/06 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
(21) P-2019/1697
(22) 30.10.2015.
(30) US 30.10.2014. 201462072599 P
(86) WO 30.10.2015. PCT/US2015/058200
(87) WO 06.05.2016. WO 2016/069978
(96) 30.10.2015. 15794729.2
(97) 30.10.2019. EP3212642 B 2019/44 EN
(54) AMIDNO SUPSTITUISANI TIAZOLI KAO
MODULATORI RORGAMAT
AMIDE SUBSTITUTED THIAZOLES AS
MODULATORS OF RORGAMMAT
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(72) VENKATESAN, Hariharan, 3210 Merryfield Row,
San Diego, California 92121, US; TANIS, Virginia,
3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, US;
URBANSKI, Maud, 1400 McKean Road, Springhouse,
Pennsylvania 19477, US; WANG, Aihua, 1400 McKean
Road, Springhouse, Pennsylvania 19477, US;
KUMMER, David, 3210 Merryfield Row, San Diego,
California 92121, US; STEENECK, Christoph,
Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen, DE; GEGE,
Christian, Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen, DE;
KINZEL, Olaf, Donnersbergweg 1, 67059
Ludwigshafen, DE; KLEYMANN, Gerald,
Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen, DE;
HOFFMANN, Thomas, Donnersbergweg 1, 67059
Ludwigshafen, DE; GOLDBERG, Steven, 3210
Merryfield Row, San Diego, California 92121, US;
FOURIE, Anne M., 3210 Merryfield Row, San Diego,
CA 92121, US; XUE, Xiaohua, 3210 Merryfield Row,
San Diego, CA 92121, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 59770 B1
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/501 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2020/0018
(22) 29.01.2018.
(30) US 30.01.2017. 201762451971 P
US 22.06.2017. 201762523695 P
US 19.09.2017. 201762560304 P
32

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
US 30.11.2017. 201762592485 P
(86) WO 29.01.2018. PCT/EP2018/052040
(87) WO 02.08.2018. WO 2018/138303
(96) 29.01.2018. 18705097.6
(97) 23.10.2019. EP3494116 B 2019/43 EN
(54) MODULATORI RECEPTORA ESTROGENA
ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS
(73) ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE
(72) SCOTT, James, Stewart, AstraZeneca, Darwin
Building, Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridgeshire CB4 0WG, GB; MOSS, Thomas,
Andrew, AstraZeneca, Darwin Building, Cambridge
Science Park Milton Road, Cambridgeshire CB4 0WG,
GB; HUGHES, Samantha, Jayne, AstraZeneca, Darwin
Building, Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0WG, GB; NISSINK,
Johannes, Wilhelmus, Maria, AstraZeneca, Darwin
Building, Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0WG, GB;
BARLAAM, Bernard, Christophe, AstraZeneca, Darwin
Building, Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge,
Cambridgeshire CB4 0WG, GB; YANG, Bin,
AstraZeneca, 35 Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 59782 B1
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07C 309/04 (2006.01)
(21) P-2019/1639
(22) 12.01.2016.
(30) CN 03.02.2015. 201510056995
(86) WO 12.01.2016. PCT/CN2016/070636
(87) WO 11.08.2016. WO 2016/124067
(96) 12.01.2016. 16746062.5
(97) 27.11.2019. EP3255046 B 2019/48 EN
(54) HIDROKSIETIL SULFONAT OD CIKLINA
ZAVISNOG INHIBITORA KINAZE PROTEINA,
NJEGOV KRISTALNI OBLIK, I POSTUPAK ZA
NJEGOVO DOBIJANJE
HYDROXYETHYL SULFONATE OF CYCLINDEPENDENT PROTEIN KINASE INHIBITOR,
CRYSTALLINE FORM THEREOF AND
PREPARATION METHOD THEREFOR
(73) JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD., No.
7 Kunlunshan Road, Economic and Technological
Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047, CN
(72) WU, Guaili, No. 7 Kunlunshan Road Economic and
Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu
222047, CN; GAO, Xiaohui, No. 7 Kunlunshan Road
Economic and Technological Development Zone,
Lianyungang Jiangsu 222047, CN; JIA, Junlei, No. 7
Kunlunshan Road Economic and Technological
Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047, CN
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 59839 B1
A01N 29/04 (2006.01)
A01N 33/18 (2006.01)
A01N 43/56 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
(21) P-2020/0060
(22) 22.01.2016.
(30) JP 23.01.2015. 2015011041
(86) WO 22.01.2016. PCT/JP2016/051832
(87) WO 28.07.2016. WO 2016/117679
(96) 22.01.2016. 16740286.6
(97) 06.11.2019. EP3248976 B 2019/45 EN
(54) SUPSTITUISANI DERIVAT PIRAZOLILPIRAZOLA I UPOTREBA ISTOG KAO
HERBICIDA
SUBSTITUTED PYRAZOLYL-PYRAZOLE
DERIVATIVE AND USE OF SAME AS HERBICIDE
(73) KYOYU AGRI CO., LTD., 14-10, Futago 6-chome,
Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0002, JP
(72) MATSUBARA, Ken, c/o KYOYU AGRI CO.
LTD. 173-2 Aza Guze Oaza Tomitake, Nagano-shi
Nagano 381-0006, JP; NIINO, Makoto, c/o KYOYU
AGRI CO. LTD. 173-2 Aza Guze Oaza Tomitake,
Nagano-shi Nagano 381-0006, JP
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(11) 59806 B1
(21) P-2019/1647
(22) 21.07.2016.
(30) US 21.07.2015. 201562195023 P
US 26.04.2016. 201662327973 P
(86) WO 21.07.2016. PCT/US2016/043406
(87) WO 26.01.2017. WO 2017/015496
(96) 21.07.2016. 16745961.9
(97) 02.10.2019. EP3325483 B 2019/40 EN
(54) POSTUPCI ZA PRIPREMU CITOTOKSIČNIH
BENZODIAZEPINSKIH DERIVATA
METHODS OF PREPARING CYTOTOXIC
BENZODIAZEPINE DERIVATIVES
(73) IMMUNOGEN, INC., 830 Winter Street, Waltham,
MA 02451, US
(72) GÉRARD, Baudouin, 69 Dartmouth Street,
Belmont, MA 02478, US; SHIZUKA, Manami, 253
Payson Road, Belmont, MA 02478, US; MILLER,
Michael Louis, 4 Maymont Drive, Framingham, MA
01701, US; SILVA, Richard A., 587 Greendale Avenue,
Needham, MA 02492, US
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

B
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(11) 59831 B1
A61K 31/5025 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/52 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
(21) P-2020/0012
(22) 23.09.2015.
(30) CN 24.09.2014. 201410494483
(86) WO 23.09.2015. PCT/CN2015/090367
(87) WO 31.03.2016. WO 2016/045591
(96) 23.09.2015. 15843649.3
(97) 27.11.2019. EP3197898 B 2019/48 EN
(54) NOVA JEDINJENJA IMIDAZOPIRIDAZINA I
NJIHOVA UPOTREBA
NOVEL IMIDAZOPYRIDAZINE COMPOUNDS AND
THEIR USE
(73) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED,
Building 4, 720 Cailun Road, ZJ. Hi-Tech Park,
Shanghai 201203, CN
(72) SU, Wei-Guo, Building 4720 Cailun Road ZJ. HiTech Park, Shanghai 201203, CN; DAI, Guangxiu,
Building 4720 Cailun Road ZJ. Hi-Tech Park, Shanghai
201203, CN; ZHANG, Weihan, Building 4720 Cailun
Road ZJ. Hi-Tech Park, Shanghai 201203, CN; DENG,
Wei, Building 4720 Cailun Road ZJ. Hi-Tech Park,
Shanghai 201203, CN
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) C07D 493/04 (2006.01)
(11) 59758 B1
A61K 31/352 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
A61K 31/424 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
(21) P-2019/1621
(22) 14.03.2016.
(30) EP 13.03.2015. 15159080
(86) WO 14.03.2016. PCT/EP2016/055451
(87) WO 22.09.2016. WO 2016/146583
(96) 14.03.2016. 16709802.9
(97) 25.09.2019. EP3268374 B 2019/39 EN
(54) KV1.3 INHIBITORI I NJIHOVA
MEDICINSKA PRIMENA
KV1.3 INHIBITORS AND THEIR MEDICAL
APPLICATION
(73) 4SC AG, Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg Martinsried, DE

33

B
(72) TASLER, Stefan, Friedinger Str. 18a, 82229
Seefeld, DE; KRIMMELBEIN, Ilga, Werdenfelsstr. 69,
81377 München, DE; KRAUS, Jürgen, Kugelspielweg
17, 82346 Andechs, DE; ZAJA, Mirko, Am Färberturm
8, 86153 Augsburg, DE
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C07D 498/04 (2006.01)
(11) 59740 B1
A61K 31/553 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2019/1662
(22) 01.07.2016.
(30) US 02.07.2015. 201562188029 P
(86) WO 01.07.2016. PCT/EP2016/065455
(87) WO 05.01.2017. WO 2017/001645
(96) 01.07.2016. 16733600.7
(97) 30.10.2019. EP3317284 B 2019/44 EN
(54) BENZOKSAZEPIN OKSAZOLIDINONSKA
JEDINJENJA I POSTUPCI UPOTREBE
BENZOXAZEPIN OXAZOLIDINONE COMPOUNDS
AND METHODS OF USE
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) BRAUN, Marie-Gabrielle, c/o Genentech Inc., 1
DNA Way, South San Francisco, California 94080, US;
ELLIOTT, Richard, 8/9 Spire Green Centre, Flex
Meadow, Harlow, Essex CM19 5TR, GB; HANAN,
Emily, c/o Genentech Inc., 1 DNA Way, South San
Francisco, California 94080, US; HEALD, Robert
Andrew, 31 Sheering Mill Lane, SawbridgeworthHerts
CM21 9LW, GB; MACLEOD, Calum, 8/9 Spire Green
Centre, Flex Meadow, HarlowEssex CM19 5TR, GB;
STABEN, Steven T., c/o Genentech Inc., 1 DNA Way,
South San Francisco, California 94080, US
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,
11077 Beograd
(51) C07D 513/04 (2006.01)
(11) 59729 B1
A61K 31/542 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2019/1653
(22) 22.04.2016.
(30) US 29.04.2015. 201562154242 P
(86) WO 22.04.2016. PCT/US2016/028896
(87) WO 03.11.2016. WO 2016/176118
(96) 22.04.2016. 16719728.4
(97) 06.11.2019. EP3288949 B 2019/45 EN
(54) TETRAHIDROFURAN-KONDENZOVANI
DERIVATI AMINO HIDROTIAZINA KOJI SU
KORISNI U TRETMANU ALZHEIMER-OVE
BOLESTI
TETRAHYDROFURANE-FUSED
AMINOHYDROTHIAZINE DERIVATIVES WHICH
ARE USEFUL IN THE TREATMENT OF
ALZHEIMER'S DISEASE
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
34

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(72) REMICK, David Michael, c/o Eli Lilly and
Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288,
US; RICHARDS, Simon James, c/o Eli Lilly and
Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288,
US; SANDERSON, Adam Jan, c/o Eli Lilly and
Company, P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07D 513/04 (2006.01)
(11) 59730 B1
A61K 31/542 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2019/1663
(22) 22.01.2016.
(30) US 30.01.2015. 201562109733 P
(86) WO 22.01.2016. PCT/US2016/014423
(87) WO 04.08.2016. WO 2016/122968
(96) 22.01.2016. 16702654.1
(97) 20.11.2019. EP3250575 B 2019/47 EN
(54) TOZILATNA SO N-[3-[(4AR,7AS)-2-AMINO-6(5-FLUORPIRIMIDIN-2-IL)-4,4A,5,7TETRAHIDROPIROLO[3, 4-D][1,3]TIAZIN-7AIL]-4-FLUOR-FENIL]-5-METOKSI-PIRAZIN-2KARBOKSAMIDA
TOSYLATE SALT OF N-[3-[(4AR,7AS)-2-AMINO-6(5-FLUOROPYRIMIDIN-2-YL)-4,4A,5,7TETRAHYDROPYRROLO[3,4-D][1,3]THIAZIN-7AYL]-4-FLUORO-PHENYL]-5-METHOXYPYRAZINE-2-CARBOXAMIDE
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
(72) COATES, David Andrew, c/o Eli Lilly and Company,
P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
WOLFANGEL, Craig Daniel, c/o Eli Lilly and Company,
P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07F 9/09
(2006.01)
(11) 59765 B1
C08K 5/521 (2006.01)
C09K 21/12 (2006.01)
(21) P-2020/0007
(22) 13.02.2017.
(30) EP 18.02.2016. 16156352
(86) WO 13.02.2017. PCT/EP2017/053115
(87) WO 24.08.2017. WO 2017/140609
(96) 13.02.2017. 17703774.4
(97) 20.11.2019. EP3416973 B 2019/47 EN
(54) POSTUPAK ZA PRIPREMU KOMPOZICIJE
TRIARIL FOSFAT ESTRA
PROCESS FOR THE PREPARATION OF A TRIARYL
PHOSPHATE ESTER COMPOSITION
(73) PCC ROKITA SA, Sienkiewcza 4,
56-120 Brzeg Dolny, PL
(72) GORECKI, Lukasz, Ul. Polna 26, 44-293 Piece,
PL; JANUS, Grzegorz, Ul. Teczowa 8/18, 56-120 Brzeg
Dolny, PL; STORZER, Uwe, 6, Route de Weiler, 67160
Wissembourg, FR
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07J 41/00
(2006.01)
(11) 59736 B1
A61K 31/57 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2019/1649
(22) 11.01.2016.
(30) SE 12.01.2015. 1500018
(86) WO 11.01.2016. PCT/GB2016/050059
(87) WO 21.07.2016. WO 2016/113549
(96) 11.01.2016. 16704468.4
(97) 02.10.2019. EP3245217 B 2019/40 EN
(54) 3.ALFA.-ETINIL, 3.BETA.-HIDROKSI5.ALFA.-PREGNAN-20-OKSIM ZA UPOTREBU U
LEČENJU POREMEĆAJA CNS
3.ALPHA.-ETHYNYL, 3.BETA.-HYDROXY5.ALPHA.-PREGNAN-20-OXIME FOR USE IN THE
TREATMENT OF CNS DISORDERS
(73) UMECRINE COGNITION AB, Karolinska
Institutet Science Park, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, SE
(72) BÄCKSTRÖM, Torbjörn, Sofiehemsvägen 73A,
SE-907 38 Umeå, SE; RAGAGNIN, Gianna, Jakob
Grubbs väg 17, SE-903 55 Umeå, SE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07K 7/56
(2006.01)
(11) 59760 B1
A61K 38/12 (2006.01)
C07K 7/08
(2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) P-2019/1686
(22) 13.03.2014.
(30) US 15.03.2013. 201361794589 P
US 19.12.2013. 201361918184 P
US 10.03.2014. 201414201977
(86) WO 13.03.2014. PCT/US2014/026138
(87) WO 25.09.2014. WO 2014/151634
(96) 13.03.2014. 14727649.7
(97) 06.11.2019. EP2970390 B 2019/45 EN
(54) MAKROCIKLIČNI INHIBITORI PD-1/PD-L1 I
CD80(B7-1)/PD-L1 PROTEIN/PROTEIN
INTERAKCIJA
MACROCYCLIC INHIBITORS OF THE PD-1/PD-L1
AND CD80(B7-1)/PD-L1 PROTEIN/PROTEIN
INTERACTIONS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route
206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US
(72) MILLER, Michael Matthew, c/o Bristol-Myers
Squibb Company, Route 206 and Province Line Road,
Princeton, New Jersey 08543, US; MAPELLI, Claudio,
c/o Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 and
Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, US;
ALLEN, Martin Patrick, c/o Bristol-Myers Squibb
Company, Route 206 and Province Line Road,
Princeton, New Jersey 08543, US; BOWSHER, Michael
S., c/o Bristol-Myers Squibb Company, 5 Research
ЗИС / RS / IPO

B
Parkway, Wallingford, Connecticut 06492, US; BOY,
Kenneth M., c/o Bristol-Myers Squibb Company, 5
Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492, US;
GILLIS, Eric P., c/o Bristol-Myers Squibb Company, 5
Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492, US;
LANGLEY, David R., c/o Bristol-Myers Squibb
Company, 5 Research Parkway, Wallingford,
Connecticut 06492, US; MULL, Eric, c/o Bristol-Myers
Squibb Company, 5 Research Parkway, Wallingford,
Connecticut 06492, US; POIRIER, Maude A., c/o
Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 and
Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, US;
SANGHVI, Nishith, 3 Kershaw Court, Bridgewater,
New Jersey 08807, US; SUN, Li-Qiang, c/o BristolMyers Squibb Company, 5 Research Parkway,
Wallingford, Connecticut 06492, US; TENNEY, Daniel
J., c/o Bristol-Myers Squibb Company, 5 Research
Parkway, Wallingford, Connecticut 06492, US;
YEUNG, Kap-Sun, c/o Bristol-Myers Squibb Company,
5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492,
US; ZHU, Juliang, 22 Windsor Road East, North Haven,
CT 06473, US; REID, Patrick C., 1-17-10 Eifukucho,
Suginami-Ku, Tokyo 168-0064, JP; SCOLA, Paul
Michael, c/o Bristol-Myers Squibb Company, 5
Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492, US
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07K 14/55 (2006.01)
(11) 59789 B1
A61K 38/00 (2006.01)
C07K 16/00 (2006.01)
(21) P-2019/1448
(22) 20.07.2015.
(30) US 21.07.2014. 201461999241 P
(86) WO 20.07.2015. PCT/US2015/041177
(87) WO 28.01.2016. WO 2016/014428
(96) 20.07.2015. 15824955.7
(97) 04.09.2019. EP3172227 B 2019/36 EN
(54) MOLEKULI KOJI SELEKTIVNO
AKTIVIRAJU REGULATORNE T ĆELIJE U
TRETMANIMA AUTOIMUNIH BOLESTI
MOLECULES THAT SELECTIVELY ACTIVATE
REGULATORY T CELLS FOR THE TREATMENT
OF AUTOIMMUNE DISEASES
(73) DELINIA, INC., 400 Technology Square, 10th
Floor, Cambridge, Massachusetts 02139, US
(72) GREVE, Jeffrey, 1066 Park Hills Road, Berkeley,
California 94708, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07K 14/755 (2006.01)
(11) 59833 B1
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 38/37 (2006.01)
(21) P-2020/0071
(22) 11.07.2012.
(30) US 15.02.2012. 201261599400 P
(86) WO 11.07.2012. PCT/US2012/046326
35

B
(87) WO 22.08.2013. WO 2013/122617
(96) 11.07.2012. 12868427.1
(97) 13.11.2019. EP2814840 B 2019/46 EN
(54) SASTAVI FAKTORA VIII I POSTUPCI ZA
PRAVLJENJE I UPOTREBU ISTIH
FACTOR VIII COMPOSITIONS AND METHODS OF
MAKING AND USING SAME
(73) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225
Second Avenue, Waltham, MA 02451, US
(72) SCHELLENBERGER, Volker, 914 Moreno
Avenue, Palo Alto, CA 94303, US; CHANG, Pei-yun,
2395 Sharon Road, Menlo Park, CA 94025, US;
VARFAJ, Fatbardha, 127 Wilson Way, Larkspur, CA
94939, US; DING, Sheng, 362 Chesapeake Avenue,
Foster City, CA 94404, US; SILVERMAN, Joshua, 829
Dartshire Way, Sunnyvale, CA 94087, US; WANG,
Chia-wei, 652 Barto Street, Santa Clara, CA 95051, US;
SPINK, Benjamin, 379 Northam Avenue, San Carlos,
CA 94070, US; STEMMER, Willem, P., 108 Kathy
Court, Los Gatos, CA 95051, US; GEETHING, Nathan,
2009 Garzoni Place, Santa Clara, CA 95054, US;
KULMAN, John, 88 Creeley Road, Belmont, MA
02478, US; LIU, Tongyao, 53 Buckman Drive,
Lexington, MI 02421, US; TOBY, Garabet, G., 9 School
Hill Lane, North Reading, MA 01864, US; JIANG,
Haiyan, 3 Bayberry Lane, Bilmont, MA 02478, US;
PETERS, Robert, 53 Parkinson Street, Needham, MA
02492, US; WANG, Deping, 2336 Meadow Lane,
Furlong, PA 18925, US; MEI, Baisong, 353 Woodward
Street, Waban, MA 02468, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) C07K 16/24 (2006.01)
(11) 59805 B1
A61K 39/00 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(21) P-2019/1447
(22) 06.11.2015.
(30) US 07.11.2014. 201462077105 P
US 04.12.2014. 201462087448 P
US 28.10.2015. 201562247705 P
(86) WO 06.11.2015. PCT/US2015/059532
(87) WO 12.05.2016. WO 2016/073890
(96) 06.11.2015. 15797538.4
(97) 21.08.2019. EP3215530 B 2019/34 EN
(54) UNAPREĐENA IL-6 ANTITELA
IMPROVED IL-6 ANTIBODIES
(73) SESEN BIO, INC., 245 First Street, Suite 1800,
Cambridge, Massachusetts 02142, US
(72) SCHMIDT, Michael, March, 232 Melrose Street,
Unit 1, Newton, MA 02466, US; TISDALE, Alison, 207
White Street, Belmont, MA 02478, US; FURFINE, Eric,
Steven, 221 Lincoln Rd, Lincoln, MA 01773, US;
ZARBIS-PAPASTOITSIS, Grigorios, 34 Phillips Street,
Watertown, MA 02472, US
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
36

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 59738 B1
(21) P-2019/1656
(22) 30.03.2015.
(30) US 31.03.2014. 201461973193 P
US 06.05.2014. 201461989448 P
US 31.10.2014. 201462073873 P
US 14.11.2014. 201462080171 P
(86) WO 30.03.2015. PCT/US2015/023432
(87) WO 08.10.2015. WO 2015/153513
(96) 30.03.2015. 15716335.3
(97) 30.10.2019. EP3126394 B 2019/44 EN
(54) ANTI-OX40 ANTITELA I POSTUPCI PRIMENE
ANTI-OX40 ANTIBODIES AND METHODS OF USE
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) DU, Changchun, c/o Genentech Inc., 1 DNA Way,
South San Francisco, CA 94080, US; KIM, Jeong, c/o
Genentech Inc., 1 DNA Way, South San Francisco, CA
94080, US; ZHU, Jing, c/o Genentech Inc., 1 DNA Way,
South San Francisco, CA 94080, US; BEVERS, Jack III,
c/o Genentech Inc., 1 DNA Way, South San Francisco,
CA 94080, US; WALSH, Kevin, c/o Genentech Inc., 1
DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US; DE
ALMEIDA, Patricia, c/o Genentech Inc., 1 DNA Way,
South San Francisco, CA 94080, US; ANDYA, James,
c/o Genentech Inc., 1 DNA Way, South San Francisco,
CA 94080, US; SHEN, Ye, c/o Genentech Inc., 1 DNA
Way, South San Francisco, CA 94080, US
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,
11077 Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 59761 B1
(21) P-2019/1498
(22) 07.02.2006.
(30) US 07.02.2005. 650115 P
(86) WO 07.02.2006. PCT/IB2006/000238
(87) WO 10.08.2006. WO 2006/082515
(96) 07.02.2006. 06710336.6
(97) 25.09.2019. EP1871805 B 2019/39 EN
(54) ANTIGEN VEZUJUĆI MOLEKULI, KOJI
VEZUJU EGFR, VEKTORI KOJI KODIRAJU
ISTE, I NJIHOVA UPOTREBA
ANTIGEN BINDING MOLECULES THAT BIND
EGFR, VECTORS ENCODING SAME, AND USES
THEREOF
(73) ROCHE GLYCART AG, Wagistrasse 10,
8952 Schlieren-Zuerich, CH
(72) UMANA, Pablo, Felsenrainstrasse 28, 8832
Wollerau, CH; MOESSNER, Ekkehard, Felsenburgweg
5, 8280 Kreuzlingen, CH
(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 59769 B1
(21) P-2020/0028
(22) 08.06.2011.
(30) US 09.06.2010. 353082 P
DK 09.06.2010. 201000498
(86) WO 08.06.2011. PCT/EP2011/059507
(87) WO 15.12.2011. WO 2011/154453
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(96) 08.06.2011. 11726381.4
(97) 16.10.2019. EP2580243 B 2019/42 EN
(54) ANTITELA PROTIV HUMANOG CD38
ANTIBODIES AGAINST HUMAN CD38
(73) GENMAB A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560
Copenhagen V, DK
(72) WEERS, Michel de, Uppsalalaan 15, NL-3584 CT
Utrecht, NL; WALSETH, Tim, 1952 Midland Hills
Road, Roseville Minnesota 55113, US; WINKEL, Jan
van de, Uppsalalaan 15, NL-3584 CT Utrecht, NL;
VINK, Tom, Schaepmanstraat 25, NL-2406 DB Alphen
aan den Rijn, NL; PARREN, Paul, Werdorperwaard 17,
NL-3984 PR Odijk, NL
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 59847 B1
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
C12N 1/15
(2006.01)
C12N 1/19
(2006.01)
C12N 1/21
(2006.01)
C12N 5/10
(2006.01)
C12N 15/09 (2006.01)
C12P 21/08 (2006.01)
(21) P-2019/1502
(22) 27.04.2016.
(30) JP 28.04.2015. 2015091095
(86) WO 27.04.2016. PCT/JP2016/063166
(87) WO 03.11.2016. WO 2016/175236
(96) 27.04.2016. 16786512.0
(97) 30.10.2019. EP3290441 B 2019/44 EN
(54) PROTEIN KOJI VEZUJE RGMA I NJEGOVA
UPOTREBA
RGMA BINDING PROTEIN AND USE THEREOF
(73) MITSUBISHI TANABE PHARMA
CORPORATION, 3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP; OSAKA
UNIVERSITY, 1-1, Yamadaoka, Suita-shi, Osaka 5650871, JP; NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION
CHIBA UNIVERSITY, 1-33, Yayoi-cho Inage-ku,
Chiba-shi, Chiba 263-8522, JP
(72) HASHIMOTO, Motonori, c/o MITSUBISHI
TANABE PHARMA CORPORATION 3-2-10 Doshomachi Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-8505, JP;
YAMASHITA, Toshihide, c/o OSAKA UNIVERSITY
1-1 Yamadaoka, Suita-shi Osaka 565-0871, JP
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 59853 B1
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2020/0105
(22) 13.03.2015.
(30) US 14.03.2014. 201461953536 P
US 03.10.2014. 201462059690 P
ЗИС / RS / IPO

B
US 19.12.2014. 201462094889 P
(86) WO 13.03.2015. PCT/US2015/020474
(87) WO 17.09.2015. WO 2015/138920
(96) 13.03.2015. 15713290.3
(97) 13.11.2019. EP3116909 B 2019/46 EN
(54) MOLEKULI ANTI-LAG-3 ANTITELA I
NJIHOVE UPOTREBE
ANTIBODY MOLECULES TO LAG-3 AND USES
THEREOF
(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH;
IMMUTEP S.A.S., Parc Club Orsay 2 Rue Jean
Rostand, 91893 Orsay, FR
(72) TRIEBEL, Frederic, 10 Rue Saint Louis, F-78000
Versailles, FR; BRIGNONE, Chrystelle, 4D rue Leon
Martine Batiment D Appartement 02, F-92290
Chatenay-Malabry, FR; BLATTLER, Walter, A., 197
Mason Terrace, Brookline, MA 02446-2768, US;
MATARAZA, Jennifer, Marie, 250 Massachusetts
Avenue, Cambridge, MA 02139, US; SABATOSPEYTON, Catherine, Anne, 250 Massachusetts Avenue,
Cambridge, MA 02139, US; CHANG, Hwai, Wen, 1318
Shadow Hills Drive, San Marcos, CA 92069, US; FREY,
Gerhard, Johann, 13768 Via Cima Bella, San Diego,
CA 92129, US
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) C08H 7/00
(2011.01)
(11) 59772 B1
B01D 53/62 (2006.01)
(21) P-2020/0030
(22) 13.02.2013.
(30) AT 20.02.2012. 2042012
(86) WO 13.02.2013. PCT/AT2013/050037
(87) WO 29.08.2013. WO 2013/123539
(96) 13.02.2013. 13709295.3
(97) 16.10.2019. EP2817081 B 2019/42 DE
(54) POSTUPAK ZA PRERADU UGLJEN
DIOKSIDA KOJI JE SE NALAZI U STRUJI
IZDUVNIH GASOVA
METHOD FOR PROCESSING CARBON DIOXIDE
CONTAINED IN AN EXHAUST GAS FLOW
(73) COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM
BURGENLAND AKTIENGESELLSCHAFT,
Judengasse 11, 7210 Mattersburg, AT
(72) PHILIPP, Franz Josef, Kreitenweg 11, A-7212
Forchenstein, AT
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) C10B 43/04 (2006.01)
(11) 59746 B1
B24C 1/00
(2006.01)
(21) P-2019/1667
(22) 12.02.2013.
(30) DE 23.04.2012. 102012103539
(86) WO 12.02.2013. PCT/DE2013/100050
(87) WO 31.10.2013. WO 2013/159766
(96) 12.02.2013. 13709744.0
(97) 16.10.2019. EP2841530 B 2019/42 DE
37

B
(54) UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE VRATA KOKSNIH
PEĆI
APPARATUS FOR CLEANING THE DOORS OF
COKING OVENS
(73) PAUL WURTH S.A., 32, rue d'Alsace, 1122
Luxembourg, LU
(72) STEINER, Franz, Reihersbergstraße 11, 66701
Beckingen, DE; SCHÄFER, Markus, Erbringerstraße 6a,
66701 Beckingen-Erbringen, DE; SCHNEIDER, Stefan,
Azurstraße 6, 66798 Wallerfangen, DE; FIEDLER,
Norbert, Schmidtbornstraße 10a, 66299 Friedrichsthal, DE
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) C10B 53/07 (2006.01)
(11) 59809 B1
C10B 49/02 (2006.01)
C10G 1/10
(2006.01)
C10K 1/04
(2006.01)
(21) P-2020/0013
(22) 06.08.2015.
(30) CZ 07.08.2014. 20140534
(86) WO 06.08.2015. PCT/CZ2015/000087
(87) WO 11.02.2016. WO 2016/019932
(96) 06.08.2015. 15767408.6
(97) 09.10.2019. EP3177697 B 2019/41 EN
(54) KONTINUALNA TERMALNA OBRADA
KORIŠĆENIH ILI NA DRUGI NAČIN
DEGRADIRANIH PNEUMATIKA
CONTINUOUS THERMAL PROCESSING OF USED
OR OTHERWISE DEGRADED TYRES
(73) ALLTO TRADE S.R.O., Tesinská 239, Poruba, 735
14 Orlová, CZ
(72) VASICEK, Alois, Chrtni 33, 582 82 Golcuv
Jenikov, CZ
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C10G 55/06 (2006.01)
(11) 59825 B1
C10G 47/00 (2006.01)
C10G 53/00 (2006.01)
(21) P-2020/0077
(22) 27.10.2015.
(30) US 21.11.2014. 201414550384
(86) WO 27.10.2015. PCT/US2015/057511
(87) WO 26.05.2016. WO 2016/081165
(96) 27.10.2015. 15860744.0
(97) 23.10.2019. EP3221430 B 2019/43 EN
(54) PROCES I SISTEM ZA POBOLJŠANJE
KVALITETA DELIMIČNO KONVERTOVANIH
OSTATAKA DESTILACIJE U VAKUUMU
PROCESS AND SYSTEM TO UPGRADE
PARTIALLY CONVERTED VACUUM RESIDUA
(73) LUMMUS TECHNOLOGY LLC, 1515 Broad
Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, US
(72) MUKHERJEE, Ujjal, K., 6 Grove Terrace,
Montclair, NJ 07042, US; BALDASSARI, Mario, C., 37
Holly Drive, Morris Plains, NJ 07950, US; GREENE,
Marvin, I., 2310 Wickham Terrace, Clifton, NJ 07013, US
38

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) C12H 1/04
(2006.01)
(11) 59781 B1
B01D 39/06 (2006.01)
B01J 20/14
(2006.01)
(21) P-2019/1634
(22) 11.03.2011.
(30) US 15.03.2010. 724173
(86) WO 11.03.2011. PCT/US2011/028087
(87) WO 22.09.2011. WO 2011/115832
(96) 11.03.2011. 11710370.5
(97) 16.10.2019. EP2547757 B 2019/42 EN
(54) POSTUPCI ZA SMANJIVANJE SADRŽAJA
RASTVORLJIVIH JONA METALA U
POMOĆNIM SREDSTVIMA ZA FILTRACIJU OD
DIJATOMEJSKE ZEMLJE
METHODS FOR REDUCING SOLUBLE METAL
IONS IN DIATOMACEOUS EARTH FILTER AIDS
(73) COORS BREWING COMPANY, 1801 California
Street, Suite 4600, Denver, CO 80202, US
(72) TING, Patrick, L., 230 Bunker Hill Drive,
Brookfield, WI 53005, US; SAUNDERS, Fran, L., 4943
N. Idlewild Avenue, Whitefish Bay, WI 53217, US;
DANNENBERG, Rhonda, M., 1530 N. Frances Street,
Port Washington, WI 53074, US; LAUMANN,
Jacqueline, A., 314 Thomas Ct., Wales, WI 53183, US;
EPLETT, John, T., 784 Plantation Road, Martinsville,
VA 24112, US; CASEY, Gregory, P., 5310 Country
Club Drive, Larkspur, CO 80118, US; RYDER, David,
S., 10727 North Gazebo Hills Parkway, Mequon, WI
53092, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C12M 3/00
(2006.01)
(11) 59814 B1
C12N 5/00
(2006.01)
(21) P-2020/0029
(22) 15.12.2010.
(30) EP 16.12.2009. 09179465
(96) 15.12.2010. 18169764.0
(97) 23.10.2019. EP3378930 B 2019/43 EN
(54) SKAFOLD ZA RAST TKIVA IN VIVO
SCAFFOLD FOR THE GROWTH OF TISSUE IN VIVO
(73) VIVABIOCELL SPA, Via del Cotonifico 127,
33100 Udine, IT
(72) CURCIO, Francesco, Via del Cormor 7, 33010
Pagnacco UD, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C12N 7/00
(2006.01)
(11) 59774 B1
(21) P-2020/0031
(22) 28.03.2016.
(30) IN 27.03.2015. 1055MU2015
(86) WO 28.03.2016. PCT/IN2016/000074
(87) WO 06.10.2016. WO 2016/157208
(96) 28.03.2016. 16721253.9
(97) 16.10.2019. EP3274447 B 2019/42 EN
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(54) VAKCINA ZASNOVANA NA
REKOMBINANTNOM JERYL LYNN 2 VIRUSU
ZAUŠKI
RECOMBINANT MUMPS VIRUS JERYL LYNN 2
BASED VACCINE
(73) CADILA HEALTHCARE LIMITED, Zydus
Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Khoraj
(Gandhinagar), Nr. Vaishno devi Circle, Sarkhej Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481, Gujarat, IN
(72) GLUECK, Reinhard, Cadila Healthcare Limited,
Zydus Tower, Satellite Cross Roads, Ahmedabad
Gujarat 380015, IN; GIANNINO, Viviana, Cadila
Healthcare Limited, Zydus Tower, Satellite Cross Roads,
Ahmedabad Gujarat 380015, IN; GUPTA, Gaurav,
Cadila Healthcare Limited, Zydus Tower, Satellite Cross
Roads, Ahmedabad Gujarat 380015, IN
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C12N 15/85 (2006.01)
(11) 59728 B1
A01K 67/027 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
C12N 9/64
(2006.01)
(21) P-2019/1651
(22) 03.08.2012.
(30) US 05.08.2011. 201161515374 P
(86) WO 03.08.2012. PCT/US2012/049600
(87) WO 14.02.2013. WO 2013/022782
(96) 03.08.2012. 12746246.3
(97) 02.10.2019. EP2739740 B 2019/40 EN
(54) HUMANIZOVANI MIŠEVI UNIVERZALNOG
LAKOG LANCA
HUMANIZED UNIVERSAL LIGHT CHAIN MICE
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) MCWHIRTER, John, 2035 Crescent Drive,
Tarrytown, NY 10591, US; MACDONALD, Lynn, 16
Gedney Way, White Plains, NY 10591, US; STEVENS,
Sean, 355 Berry Street 413, San Francisco, CA 94158,
US; DAVIS, Samuel, 332 West 88th Street Apt. B2,
New York, NY 10024, US; BUCKLER, David, R., 6
Erick Court, Chester, NJ 07930, US; HOSIAWA,
Karolina, A., 14 Church Street, 2nd Floor, Tarrytown,
NY 10591, US; MURPHY, Andrew, J., 10 Newton
Court, Croton-on-hudson, NY 10520, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd
(51) C12P 21/06 (2006.01)
(11) 59834 B1
A23J 3/34
(2006.01)
(21) P-2020/0082
(22) 26.06.2015.
(30) EP 01.07.2014. 14175235
(86) WO 26.06.2015. PCT/EP2015/064483
(87) WO 07.01.2016. WO 2016/001072
(96) 26.06.2015. 15732638.0
(97) 25.12.2019. EP3164500 B 2019/52 EN

ЗИС / RS / IPO

B
(54) HIDROLIZATI KVASCA SA NISKIM
GLUTENOM
LOW GLUTEN YEAST HYDROLYSATES
(73) DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 TE
Heerlen, NL
(72) BEELEN, VAN, Petrus Norbertus, P.O. Box 4, NL6100 AA Echt, NL
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) C12Q 1/6806 (2018.01)
(11) 59838 B1
(21) P-2020/0057
(22) 11.08.2016.
(30) EP 12.08.2015. 15180705
EP 14.10.2015. 15189788
(86) WO 11.08.2016. PCT/EP2016/069121
(87) WO 16.02.2017. WO 2017/025594
(96) 11.08.2016. 16760659.9
(97) 30.10.2019. EP3334841 B 2019/44 EN
(54) POSTUPCI ZA PROUČAVANJE
NUKLEINSKIH KISELINA
METHODS FOR STUDYING NUCLEIC ACIDS
(73) CEMM - FORSCHUNGSZENTRUM FÜR
MOLEKULARE MEDIZIN GMBH, Lazarettgasse 14 /
AKH BT 25.3, 1090 Wien, AT
(72) BOCK, Christoph, Höfergasse 1A/2/23, 1090 Wien,
AT; SCHMIDL, Christian, Kalvarienberggasse 66/10,
1170 Wien, AT
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C12Q 1/6886 (2018.01)
(11) 59812 B1
(21) P-2019/1677
(22) 26.07.2013.
(30) US 27.07.2012. 201261676842 P
US 14.03.2013. 201361783763 P
US 30.05.2013. 201361829123 P
(86) WO 26.07.2013. PCT/US2013/052395
(87) WO 30.01.2014. WO 2014/018926
(96) 26.07.2013. 13745973.1
(97) 23.10.2019. EP2877599 B 2019/43 EN
(54) POSTUPCI I KOMPOZICIJE ZA
ODREĐIVANJE REZISTENCIJE NA TERAPIJU
POSREDOVANU ANDROGENIM RECEPTOROM
METHODS AND COMPOSITIONS FOR
DETERMINING RESISTANCE TO ANDROGEN
RECEPTOR THERAPY
(73) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC., 10990
Wilshire Blvd. Suite 300, Los Angeles, CA 90024, US
(72) JOSEPH, James David, 10242 Lone Bluff Drive,
San Diego, CA 92127, US; HAGER, Jeffrey H., 13381
Benchley Road, San Diego, CA 92130, US;
SENSINTAFFAR, John, Lee, 12777 Casa Avenida,
Poway, CA 92064, US; LU, Nhin, 3635 Ash StreetUnit
4, San Diego, CA 92126, US; QIAN, Jing, 9456
Compass Point Drive South 8, San Diego, CA 92126,
US; SMITH, Nicholas, D., 1204 Beryl Street, San Diego,
CA 92109, US
39

B
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C22B 3/12
(2006.01)
(11) 59766 B1
C22B 1/11
(2006.01)
C22B 1/14
(2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
(21) P-2020/0014
(22) 21.10.2014.
(30) AU 21.10.2013. 2013904052
(86) WO 21.10.2014. PCT/AU2014/050297
(87) WO 30.04.2015. WO 2015/058257
(96) 21.10.2014. 14856763.9
(97) 09.10.2019. EP3060689 B 2019/41 EN
(54) LUŽENJE MINERALA
LEACHING OF MINERALS
(73) GLENCORE TECHNOLOGY PTY LTD., 160 Ann
Street Level 10, Brisbane, Queensland 4000, AU
(72) HOURN, Michael, Matthew, 14 Kinrade Place,
Carindale, Queensland 4152, AU; MALLAH, Daniel, c/Cullens Patent and Trademark Attorneys Level 32239
George Street, Brisbane, Queensland 4000, AU; VOIGT,
Paul, c/- Cullens Patent and Trademark Attorneys Level
32239 George Street, Brisbane, Queensland 4000, AU;
TURNER, Duncan, c/- Cullens Patent and Trademark
Attorneys Level 32239 George Street, Brisbane,
Queensland 4000, AU
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) C22C 18/00 (2006.01)
(11) 59860 B1
C22C 18/02 (2006.01)
C22F 1/16
(2006.01)
E04C 2/08
(2006.01)
E04D 3/16
(2006.01)
E04D 3/30
(2006.01)
E04F 13/12 (2006.01)
(21) P-2020/0118
(22) 31.10.2014.
(30) EP 31.10.2013. 13290265
(86) WO 31.10.2014. PCT/EP2014/073476
(87) WO 07.05.2015. WO 2015/063274
(96) 31.10.2014. 14792523.4
(97) 13.11.2019. EP3063306 B 2019/46 EN
(54) UKRASNI VALJANI LIM OD LEGURE
CINKA
PATTERNED ROLLED ZINC ALLOY SHEET
(73) UMICORE BUILDING PRODUCTS FRANCE,
Les Mercuriales, Tour du Ponant 40 Rue Jean Jaurès,
93176 Bagnolet, FR
(72) MANOV, Stephan, 46 Quai de Tounis, 31000
Toulouse, FR; BISSERY, Christophe, 10 Rue de
Pontoise, 78100 Saint-Germain en Laye, FR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

40

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(51) C23F 11/08 (2006.01)
(11) 59846 B1
C09K 5/10
(2006.01)
C09K 5/20
(2006.01)
(21) P-2020/0099
(22) 03.02.2014.
(30) EP 13.02.2013. 13155014
(86) WO 03.02.2014. PCT/EP2014/051988
(87) WO 21.08.2014. WO 2014/124826
(96) 03.02.2014. 14702047.3
(97) 06.11.2019. EP2956520 B 2019/45 DE
(54) ANTIFRIZ KONCENTRAT SA ZAŠTITOM
OD KOROZIJE I VODENA KOMPOZICIJA
RASHLADNOG SREDSTVA PROIZVEDENA OD
NJEGA
ANTI-FREEZE CONCENTRATE HAVING
CORROSION PROTECTION AND AQUEOUS
COOLANT COMPOSITION PRODUCED
THEREFROM
(73) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056
Ludwigshafen am Rhein, DE
(72) DIETL, Harald, Leopoldstraße 7, 67063
Ludwigshafen, DE; NITZSCHKE, Uwe, Rheinecke 29,
67071 Ludwigshafen, DE; WEISS, Gerhard,
Bürgerstr.6a, 67063 Ludwigshafen, DE
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) C25B 1/02
(2006.01)
(11) 59835 B1
C25B 1/26
(2006.01)
(21) P-2019/1398
(22) 17.02.2011.
(30) US 17.02.2010. 305213 P
(96) 17.02.2011. 14161342.2
(97) 31.07.2019. EP2749535 B 2019/31 EN
(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE VEOMA
ČISTOG LITIJUM KARBONATA I DRUGIH
JEDINJENJA KOJA SADRŽE VEOMA ČIST
LITIJUM
PROCESSES FOR PREPARING HIGHLY PURE
LITHIUM CARBONATE AND OTHER HIGHLY
PURE LITHIUM CONTAINING COMPOUNDS
(73) ALL AMERICAN LITHIUM LLC, 7362 Remcon
Circle, El Paso, TX 79912, US
(72) HARRISON, Stephen, 134 Panorama Dr., Benicia,
California, US; BLANCHET, Robert, 77120 California
Dr. 226C, Palm Desert, Calfornia, US
(74) DESPOTOVIĆ, Daria, Andre Nikolića 3,
11000 Beograd
(51) D06C 5/00
(2006.01)
(11) 59745 B1
A41B 11/00 (2006.01)
D06C 7/00
(2006.01)
D06F 73/02 (2006.01)
(21) P-2019/1555
(22) 17.11.2016.
(30) IT 20.11.2015. UB20155766
(86) WO 17.11.2016. PCT/EP2016/078048
(87) WO 26.05.2017. WO 2017/085208
(96) 17.11.2016. 16797582.0
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(97) 04.09.2019. EP3377688 B 2019/36 EN
(54) MAŠINA I POSTUPAK ZA ISPRAVLJANJE
CEVASTIH PLETENIH PREDMETA
MACHINE AND METHOD FOR BOARDING
TUBULAR KNITTED ARTICLES
(73) GOLDEN LADY COMPANY S.P.A., Via G.
Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), IT
(72) GRASSI, Nerino, Via Solferino, 55, 46043
Castiglione delle Stiviere (MN), IT; SCARPELLI,
Alessandro, Via Stefano Ussi, 26, 50018 Scandicci (FI),
IT; SALVADORI, Stefano, Via Ponte alle Mosse, 229,
50144 Firenze, IT; RUSTIONI, Mirko, Via di Sezzate,
40/A, 50027 Strada in Chianti (FI), IT; TINERVIA,
Mario, 315 Benjamin Court, Burlington,
North Carolina 27215, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) D06P 5/00
(2006.01)
(11) 59815 B1
D06P 1/52
(2006.01)
D06P 5/30
(2006.01)
(21) P-2020/0044
(22) 22.12.2016.
(30) IT 30.12.2015. UB20159759
(86) WO 22.12.2016. PCT/EP2016/082328
(87) WO 06.07.2017. WO 2017/114738
(96) 22.12.2016. 16825416.7
(97) 06.11.2019. EP3397805 B 2019/45 EN
(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE TKANINE
VISOKIH PERFORMANSI NAMENJENE ZA
DIGITALNU ŠTAMPU I NAVEDENA TKANINA
PROCESS FOR OBTAINING A CLOTH WITH HIGH
PERFORMANCES FOR DIGITAL PRINTING AND
RELATIVE CLOTH
(73) MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A., Via
Monte Grappa 7, 24121 Bergamo, IT
(72) BOLOGNA, Franco, Manifattura Del Seveso
S.p.A., Via Monte Grappa 7, 24121 Bergamo, IT
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) D07B 3/10
(2006.01)
(11) 59792 B1
D07B 7/02
(2006.01)
(21) P-2019/1587
(22) 25.05.2012.
(30) FR 27.05.2011. 1101643
(86) WO 25.05.2012. PCT/IB2012/001023
(87) WO 06.12.2012. WO 2012/164367
(96) 25.05.2012. 12728769.6
(97) 18.09.2019. EP2714986 B 2019/38 FR
(54) ELEMENT ZA VOĐENJE NITI I LETEĆI
LUK SA OVIM ELEMENTOM ZA VOĐENJE NITI
WIRE GUIDE AND FLYER BOW COMPRISING
SAID WIRE GUIDE
(73) SETIC SAS, Zone Industrielle de Matel, 126 rue de
Matel, 42300 Roanne, FR
(72) BOUJAADA, Mostafa, 172 Route de Paris, F42300 Mably, FR; GIANONCELLI, Denis, Le Bourg, FЗИС / RS / IPO

B
42470 Fourneaux, FR; RONDEPIERRE, Sophie, Le
Bourg, F-42470 Fourneaux, FR
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) E01F 15/08 (2006.01)
(11) 59776 B1
(21) P-2020/0039
(22) 22.06.2017.
(30) DE 28.09.2016. 102016118398
(96) 22.06.2017. 17177294.0
(97) 23.10.2019. EP3301226 B 2019/43 DE
(54) SISTEM ZA ZADRŽAVANJE VOZILA
VEHICLE RETENTION SYSTEM
(73) BOCHUMER EISENHÜTTE HEINTZMANN
GMBH & CO. BAU- UND BETEILIGUNGS-KG,
Bessemerstrasse 80, 44793 Bochum, DE
(72) LAß, Horst, Wilhelm-Leithe-Weg 24, 44867
Bochum, DE; KLEIN, Walter, Weinbergstrasse 19,
54346 Mehring, DE; HEIMANN, Werner,
Ruhbachstrasse 10A, 66583 Spiesen-Elversberg, DE;
VON LINSINGEN-HEINTZMANN, Barbara, Am Hang
88, 44867 Bochum, DE
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) E02D 29/14 (2006.01)
(11) 59762 B1
E05B 35/00 (2006.01)
E05C 3/12
(2006.01)
(21) P-2019/1531
(22) 29.12.2015.
(30) CZ 18.06.2015. 201531222 U
CZ 18.06.2015. 20150408
(96) 29.12.2015. 15003681.2
(97) 04.09.2019. EP3106569 B 2019/36 EN
(54) POKLOPAC, POSEBNO ZA ZATVARANJE
GRAĐEVINSKIH I TEHNOLOŠKIH OTVORA
CLOSURE, PARTICULARLY FOR CLOSING
CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL
APERTURES
(73) BERNDORF BÄDERBAU, S.R.O., Bystrice 1312,
739 95 Bystrice Nad Olsi, CZ
(72) CIESLAR, Rudolf, Milíkov 132, 739 81 Milíkov u
Jablunkova, CZ
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
(51) E02F 5/10
(2006.01)
(11) 59794 B1
E02F 5/08
(2006.01)
E02F 5/12
(2006.01)
E02F 5/14
(2006.01)
(21) P-2019/1666
(22) 18.08.2017.
(30) AT 08.09.2016. 507972016
(86) WO 18.08.2017. PCT/AT2017/060205
(87) WO 15.03.2018. WO 2018/045404
(96) 18.08.2017. 17764317.8
(97) 02.10.2019. EP3426850 B 2019/40 DE
(54) UREĐAJ ZA POLAGANJE KABLOVA
CABLE LAYING DEVICE
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(73) LAYJET MICRO-ROHR
VERLEGEGESELLSCHAFT M.B.H., Ebersdorf 230,
8273 Ebersdorf, AT
(72) DUNST, Wolfgang, Panoramagasse 186/1, A-8224
Kaindorf, AT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) E03C 1/28
E03F 5/04
(21) P-2015/0483

(2006.01)
(2006.01)

(11) 59843 B1
(22) 23.07.2015.
(43) 31.01.2017.

(54) SKLOP PODNOG SLIVNIKA
FLOOR DRAIN ASSEMBLY
(73) MARČETIĆ, Slobodan, Golubinačka 120,
22320 Inđija, RS
(72) MARČETIĆ, Slobodan, Golubinačka 120,
22320 Inđija, RS
(74) DIMITRIJEVIĆ, Vladimir, Admirala Geprata 7,
11000 Beograd
(51) E04B 1/19
E04B 1/24
E04H 9/02
E04H 9/14
(21) P-2016/0122

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

(11) 59823 B1

(22) 25.02.2016.
(43) 29.09.2017.
(54) ENERGETSKI EFIKASAN, ZEMLJOTRESNO
I VETRO OTPORAN EKOLOŠKI MONTAŽNI
GRAĐEVINSKI OBJEKAT
ENERGY-EFFICIENT, EARTHQUAKE AND WIND
RESISTANT ECOLOGICAL AND PREFABRICATED
BUILDING CONSTRUCTION
(73) KREMENOVIĆ, Radoslav, Sentandrejski put 89,
21000 Novi Sad, RS
(72) KREMENOVIĆ, Radoslav, Sentandrejski put 89,
21000 Novi Sad, RS
(51) E04B 1/70
(2006.01)
(11) 59779 B1
(21) P-2019/1362
(22) 08.10.2015.
(30) IT 08.10.2014. PA20140016
(86) WO 08.10.2015. PCT/IB2015/057708
(87) WO 14.04.2016. WO 2016/055969
(96) 08.10.2015. 15800959.7
(97) 31.07.2019. EP3204564 B 2019/31 EN
(54) SISTEM ZA ODVLAŽIVANJE ZIDA
WALL DEHUMIDIFICATION SYSTEM
(73) TECNOVA GROUP S.R.L., Via Al Idrisi 2T,
95041 Caltagirone (CT), IT
(72) VARSALLONA, Salvatore, Via Sebastiano Foti n.
21, 95041 Caltagirone (CT), IT
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd
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(51) F03B 13/12 (2006.01)
(11) 59733 B1
F03B 13/20 (2006.01)
F03B 13/26 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
F03D 9/00
(2016.01)
(21) P-2019/1582
(22) 03.12.2010.
(30) US 04.12.2009. 266961 P
(86) WO 03.12.2010. PCT/US2010/058995
(87) WO 09.06.2011. WO 2011/069132
(96) 03.12.2010. 10835234.5
(97) 09.10.2019. EP2507506 B 2019/41 EN
(54) ENERGETSKO POSTROJENJE KOJE
KORISTI ENERGIJU OKEANA
OCEAN DRIVEN ENERGY PLANT
(73) HENRY, Terry, 4894 I-30 West, Caddo Mills,
TX 75135, US
(72) HENRY, Terry, 4894 I-30 West, Caddo Mills,
TX 75135, US
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) F17C 7/02
(2006.01)
(11) 59753 B1
(21) P-2019/1699
(22) 22.04.2016.
(96) 22.04.2016. 16166738.1
(97) 13.11.2019. EP3236133 B 2019/46 DE
(54) SISTEM REZERVOARA
TANK SYSTEM
(73) SALZBURGER ALUMINIUM
AKTIENGESELLSCHAFT, Lend 25, 5651 Lend, AT
(72) LIND, Christoph, Maria-Vorreiter Straße 36, 5671
Bruck an der Glocknerstraße, AT; RASSER, Christian,
Högmoos 61, 5660 Taxenbach, AT; BERGER, Simon,
Grasl 12, 6391 Fieberbrunn, AT
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd
(51) F26B 3/04
(2006.01)
(11) 59807 B1
F26B 17/04 (2006.01)
F26B 21/04 (2006.01)
F26B 21/06 (2006.01)
F26B 23/00 (2006.01)
(21) P-2019/1678
(22) 24.04.2018.
(30) DE 24.04.2017. 102017108697
(96) 24.04.2018. 18168866.4
(97) 23.10.2019. EP3396284 B 2019/43 DE
(54) SUŠARA SA KONTINUIRANIM TOKOM SA
UREĐAJEM ZA RECIRKULACIJU IZDUVNOG
VAZDUHA
CONTINUOUS FLOW DRIER WITH AN EXHAUST
AIR RETURN DEVICE
(73) STELA LAXHUBER GMBH, Laxhuberplatz 1,
84323 Massing, DE
(72) LAXHUBER, Thomas Christian, Anzenbergerweg
8, 84323 Massing, DE; LATEIN, Tobias, Bergweg 1,
84567 Erlbach, DE
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(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) F42B 10/14 (2006.01)
(11) 59727 B1
F42B 10/50 (2006.01)
F42B 10/64 (2006.01)
(21) P-2019/1650
(22) 07.10.2014.
(30) SE 10.10.2013. 1330122
(86) WO 07.10.2014. PCT/SE2014/000125
(87) WO 16.04.2015. WO 2015/053679
(96) 07.10.2014. 14852587.6
(97) 04.12.2019. EP3055641 B 2019/49 EN
(54) MEHANIZAM POSTAVLJANJA ZAKRILCA
ZA PROJEKTIL I POSTUPAK ZA
POSTAVLJANJE ZAKRILCA
FIN DEPLOYMENT MECHANISM FOR A
PROJECTILE AND METHOD FOR FIN
DEPLOYMENT
(73) BAE SYSTEMS BOFORS AB, ,
691 80 Karlskoga, SE
(72) CARLQVIST, Lars-Åke, Hjortronvägen 7, S-691
47 Karlskoga, SE; ERIKSSON, Pär, Skiftesvägen 19, S691 48 Karlskoga, SE
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) G01B 7/00
G01B 7/04
G01H 1/00
G01H 11/00
G01H 11/06
G07C 3/00
(21) P-2017/0942

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

(11) 59824 B1

(22) 20.09.2017.
(43) 29.03.2019.
(54) SISTEM ZA NADGLEDANJE MEHANIČKOG
OPTEREĆENJA UNIVERZALNO UNAKRSNOGCIRKULATORNOG USITNJIVAČA
SYSTEM FOR MONITORING THE MECHANICAL
LOAD OF THE UNIVERSAL CROSS-CIRCULAR
SHREDDER
(73) JUGO-IMPEX E.E.R.DOO NIŠ, Bulevar Svetog
Cara Konstantina 82-86, 18000 Niš, RS
(72) VUJIĆ, Gradimir, Čukljenik bb,
18000 Čukljenik, Niš, RS
(51) G01N 33/50 (2006.01)
(11) 59757 B1
(21) P-2019/1586
(22) 17.05.2013.
(30) HU 18.05.2012. 1200299
(96) 17.05.2013. 13168263.5
(97) 18.09.2019. EP2664920 B 2019/38 EN
(54) TEST INHIBICIJE ZASNOVAN NA
RAZBLAŽENJU
DILUTION BASED INHIBITION ASSAY
(73) DEBRECENI EGYETEM, Egyetem tér 1,
4032 Debrecen, HU

ЗИС / RS / IPO

B
(72) TÓTH, Attila, Dr., Debreceni Egyetem Egyetem tér
1., 4032 Debrecen, HU; FAGYAS, Miklós, Dr.,
Debreceni Egyetem Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, HU;
PAPP, Zoltán, Prof. Dr., Debreceni Egyetem Egyetem
tér 1., 4032 Debrecen, HU; ÉDES, István, Prof. Dr.,
Debreceni Egyetem Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, HU
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) G05B 13/02 (2006.01)
(11) 59767 B1
B01J 19/00
(2006.01)
B01J 19/24
(2006.01)
G05B 13/04 (2006.01)
G05B 17/02 (2006.01)
G05D 7/06
(2006.01)
(21) P-2020/0020
(22) 07.05.2013.
(30) DE 15.05.2012. 102012104216
(96) 07.05.2013. 13166814.7
(97) 16.10.2019. EP2664969 B 2019/42 DE
(54) POSTUPAK ZA REŠAVANJE
UPRAVLJAČKOG ZADATKA U PROCESNOM
POSTROJENJU
METHOD FOR RESOLVING A CONTROL TASK IN
A PROCESS PLANT
(73) Z & J TECHNOLOGIES GMBH, Bertramsweg 6,
52355 Düren, DE
(72) KNÖDLER, Marco, Lauscherstrasse 23,
52353 Düren, DE
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
(51) G06K 19/16 (2006.01)
(11) 59822 B1
B60R 13/10 (2006.01)
G06K 19/07 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
H01Q 1/12
(2006.01)
H01Q 1/22
(2006.01)
H01Q 1/32
(2006.01)
H01Q 1/38
(2006.01)
(21) P-2020/0068
(22) 22.07.2013.
(30) DE 20.07.2012. 102012106594
(86) WO 22.07.2013. PCT/EP2013/002161
(87) WO 23.01.2014. WO 2014/012676
(96) 22.07.2013. 13742590.6
(97) 30.10.2019. EP2875472 B 2019/44 DE
(54) SREDSTVO ZA IDENTIFIKACIJU VOZILA
VEHICLE IDENTIFICATION MEANS
(73) TÖNNJES ISI PATENT HOLDING GMBH, Syker
Strasse 201, 27751 Delmenhorst, DE
(72) BEENKEN, Björn, Ziegelweg 64, 27777
Ganderkesee, DE
(74) Živko Mijatović and Partners d.o.o., Studentski trg
4, 11000 Beograd
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(51) H01F 41/16 (2006.01)
(11) 59837 B1
B05D 3/00
(2006.01)
B05D 3/06
(2006.01)
B05D 5/06
(2006.01)
B42D 25/00 (2014.01)
B42D 25/369 (2014.01)
B42D 25/41 (2014.01)
(21) P-2020/0011
(22) 07.09.2016.
(30) EP 10.11.2015. 15193837
(86) WO 07.09.2016. PCT/EP2016/071055
(87) WO 18.05.2017. WO 2017/080698
(96) 07.09.2016. 16763020.1
(97) 30.10.2019. EP3374093 B 2019/44 EN
(54) APARATI I POSTUPCI ZA PROIZVODNJU
SLOJEVA OPTIČKIH EFEKTA OBUHVATAJUĆI
ORIJENTISANE NESFERIČNE MAGNETNE ILI
MAGNETIBILNE PIGMENTNE ČESTICE
APPARATUSES AND PROCESSES FOR
PRODUCING OPTICAL EFFECT LAYERS
COMPRISING ORIENTED NON-SPHERICAL
MAGNETIC OR MAGNETIZABLE PIGMENT
PARTICLES
(73) SICPA HOLDING SA, Av. de Florissant 41,
1008 Prilly, CH
(72) SCHMID, Mathieu, Rue de l'Académie 3, 1005
Lausanne, CH; DESPLAND, Claude-Alain, Chemin de
la Cure 8, 1008 Prilly, CH; LOGINOV, Evgeny, Avenue
du Château 11, 1020 Renens, CH
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11000 Beograd

(97) 25.09.2019. EP3398212 B 2019/39 EN
(54) MATERIJAL ZA KONVERZIJU
CONVERSION MATERIAL
(73) RACCIS, Riccardo, Friesenwall 3, 50672 Köln, DE;
KOTMAN, Gerold, Magazingasse 11, 04109 Leipzig,
DE; KOTMAN, Niklas, Heidesheimer Str. 28a, 55124
Mainz, DE
(72) RACCIS, Riccardo, Friesenwall 3, 50672 Köln, DE
(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ D.O.O., Makedonska 32,
11000 Beograd

(51) H01J 43/24 (2006.01)
(11) 59731 B1
H01J 9/12
(2006.01)
(21) P-2019/1689
(22) 27.02.2013.
(30) GB 29.02.2012. 201203562
(96) 27.02.2013. 13156923.8
(97) 02.10.2019. EP2634791 B 2019/40 EN
(54) MIKROKANALNA PLOČA ZA
MULTIPLIKATOR ELEKTRONA
MICROCHANNEL PLATE FOR ELECTRON
MULTIPLIER
(73) PHOTEK LIMITED, 26 Castleham Road, St
Leonards on Sea, Sussex TN38 9NS, GB
(72) HOWORTH, Jonathan Ross, 21 Victoria Rd,
Maldon, Essex CM9 5HE, GB
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32 ,
11070 Novi Beograd

(51) H05B 3/56
(2006.01)
(11) 59829 B1
(21) P-2019/1644
(22) 04.03.2015.
(30) EP 26.03.2014. 14161637
(86) WO 04.03.2015. PCT/EP2015/054498
(87) WO 01.10.2015. WO 2015/144406
(96) 04.03.2015. 15707657.1
(97) 27.11.2019. EP3123818 B 2019/48 EN
(54) HIBRIDNI ELEKTRIČNI KABL ZA
GREJANJE
HYBRID ELECTRICAL HEATING CABLE
(73) NV BEKAERT SA, Bekaertstraat 2, 8550
Zwevegem, BE
(72) VERHAEGHE, Tom, Deerlijkstraat 31, 8570
Vichte, BE; LANCKMANS, Filip, Brusselsestraat 1F,
1750 Lennik, BE; VERSTRAETEN, Steve,
Zuidervelodroom 62, 2018 Antwerpen, BE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun

(51) H01L 35/24 (2006.01)
(11) 59726 B1
H01L 35/26 (2006.01)
H01L 37/00 (2006.01)
(21) P-2019/1636
(22) 09.03.2018.
(30) EP 09.03.2017. 17000385
(86) WO 09.03.2018. PCT/EP2018/055890
(87) WO 13.09.2018. WO 2018/162708
(96) 09.03.2018. 18708441.3
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(51) H01R 13/443 (2006.01)
(11) 59754 B1
(21) P-2020/0005
(22) 15.04.2016.
(30) IT 16.04.2015. UB20150460
(86) WO 15.04.2016. PCT/IB2016/052153
(87) WO 20.10.2016. WO 2016/166712
(96) 15.04.2016. 16722379.1
(97) 16.10.2019. EP3283865 B 2019/42 EN
(54) SENZOR ZA DETEKCIJU JEDNE ILI VIŠE
VELIČINA FLUIDA, POSEBNO SENZOR
PRITISKA
A SENSOR FOR DETECTING ONE OR MORE
QUANTITIES OF A FLUID, IN PARTICULAR A
PRESSURE SENSOR
(73) METALLUX SA, Via Moree 12, 6850 Mendrisio, CH
(72) MONICHINO, Massimo, c/o Metallux SA, Via
Moree 12, 6850 Mendrisio, CH; GRANDIS, Stefania,
c/o Metallux SA, Via Moree 12, 6850 Mendrisio, CH
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.01.2020. до 15.02.2020. године:
Патент број 49465 чији је носилац SAINT-GOBAIN
GLASS FRANCE, 18 Avenue d'Alsace, Courbevoie, FR,
престао је да важи дана 03.02.2020. године.
Патент број 49614 чији је носилац A1
TELEKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT ,
Lassallestraße 9, A-1020 Wien, AT, престао је да важи
дана 02.02.2020. године.
Патент број 50928 чији је носилац AMGEN INC., One
Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320,
US, престао је да важи дана 20.01.2020. године.
Патент број 52182 чији је носилац LEO
PHARMACEUTICAL
PRODUCTS
LTD.
A/S
(LØVENS
KEMISKE
FABRIK
PRODUKTIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55,
DK-2750 Ballerup, DK, престао је да важи дана
28.01.2020. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.07.2019. до 15.08.2019. године:
Патент број 51197 чији је носилац
CENTOCOR INC., 200 Great Valley Parkway,
Malvern,PA 19355, US, престао је да важи дана
08.08.2019. године.
Патент број 51799 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive Foster City,
California 94404, US, престао је да важи дана
27.07.2019. године.
Патент број 51903 чији је носилац OTSUKA
PHARMACEUTICAL CO., LTD. , 2-9, Kanda Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JP, престао је да
важи дана 15.08.2019. године.
Патент број 51974 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US, престао је да важи дана 19.07.2019.
године.
Патент број 52224 чији је носилац
LABORATOIRES SERONO SA, Centre Industriel,
1267 Coinsins, Vaud , CH, престао је да важи дана
02.08.2019. године.
ЗИС / RS / IPO

Патент број 52317 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH2000 Neuchâtel, CH, престао је да важи дана
05.08.2019. године.
Патент број 52332 чији је носилац E. R.
SQUIBB & SONS, L.L.C., Route 206 & Province Line
Road, Princeton, New Jersey 08540, US; AMGEN INC.
, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 913201799, US, престао је да важи дана 16.07.2019. године.
Патент број 52406 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 15.08.2019.
године.
Патент број 52873 чији је носилац
MILUTINOVIĆ, Rade, Kolo srpskih sestara 13b, 21000
Novi Sad, RS, престао је да важи дана 28.07.2019.
године.
Патент број 53006 чији је носилац SIGMATAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A., Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT, престао
је да важи дана 21.07.2019. године.
Патент број 53099 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 09.08.2019.
године.
Патент број 53383 чији је носилац
ZINFANDEL PHARMACEUTICALS, INC., One
Science Drive, Durham, NC 27708, US, престао је да
важи дана 12.08.2019. године.
Патент број 53432 чији је носилац JEVTOVIĆ,
Ljubiša, Sretena Mladenovića-Mike br. 50đ, stan 15,
11090 Rakovica, RS, престао је да важи дана
19.07.2031. године.
Патент број 53625 чији је носилац LEE, Chooi,
Tian, A-20-03A Rhythm Avenue, Persiaran Kewajipan
USJ 19, Uep Subang Jaya, Selangor 47620, MY,
престао је да важи дана 17.07.2019. године.
Патент број 53690 чији је носилац UCB
PHARMA, S.A., Allée de la Recherche 60, 1070
Bruxelles, BE, престао је да важи дана 25.07.2019.
године.
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Патент број 53736 чији је носилац ADR
Technology B.V., Boezembocht 23, 3034 KA
Rotterdam, NL, престао је да важи дана 16.07.2019.
године.

Патент број 55735 чији је носилац SUMMIT
(OXFORD) LIMITED, 85b Park, Park Drive, Milton,
Abingdon OX14 4RY, GB, престао је да важи дана
02.08.2019. године.

Патент број 53740 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 09.08.2019.
године.

Патент број 56023 чији је носилац
CHEMOCENTRYX, INC., 850 Maude Avenue,
Mountain View, California 94043, US, престао је да
важи дана 21.07.2019. године.

Патент број 54082 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
17.07.2019. године.

Патент број 56162 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 13.08.2019.
године.

Патент број 54303 чији је носилац
LUNDBECK, H., A/S, Ottiliavej 9, 2500 CopenhagenValby, DK, престао је да важи дана 22.07.2019.
године.

Патент број 56223 чији је носилац LUCCHINI
RS S.P.A., Via G. Paglia, 45, 24065 Lovere (BG), IT,
престао је да важи дана 30.07.2019. године.

Патент број 54577 чији је носилац BASF SE, ,
67056 Ludwigshafen, DE, престао је да важи дана
21.07.2019. године.
Патент број 54624 чији је носилац E. R.
SQUIBB & SONS, L.L.C., Route 206 & Province Line
Road, Princeton, NJ 08540, US, престао је да важи
дана 18.07.2019. године.

Патент број 56649 чији је носилац PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH,
престао је да важи дана 13.08.2019. године.
Патент број 56704 чији је носилац
SPECTRUM BRANDS, INC., 3001 Deming Way,
Middleton, WI 53562-1431, US, престао је да важи
дана 15.08.2019. године.

54809 чији је носилац
Braće Nedića 15/52, 11000
Bojan, Đorđa Ognjanovića 12,
престао је да важи дана

Патент број 56826 чији је носилац BIOPOLIS,
S.L., Parc Cientific Universitat de Valencia,
Catedraticos, Agustin Escardino Benlloch, nº 9, Edf. 2,
46980 Paterna, Valencia, ES, престао је да важи дана
18.07.2019. године.

Патент број 54949 чији је носилац ETERNIT
AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, DE, престао је
да важи дана 01.08.2019. године.

Патент број 57196 чији је носилац APITOPE
INTERNATIONAL
NV,
Campus
Diepenbeek
Agoralaan, 3590 Diepenbeek, BE, престао је да важи
дана 07.08.2019. године.

Патент број
MILOŠEVIĆ, Miloš,
Beograd, RS; LAZIĆ,
11000 Beograd, RS,
31.07.2019. године.

Патент број 54961 чији је носилац MARIA
CLEMENTINE
MARTIN
KLOSTERFRAU
VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH,
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, DE, престао је
да важи дана 06.08.2019. године.
Патент број 55071 чији је носилац TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., 5 Basel
Street P.O. Box 3190, 49131 Petah Tiqva, IL, престао је
да важи дана 10.08.2019. године.
Патент број 55186 чији је носилац ASTELLAS
PHARMA INC., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome,
Chuo-kuTokyo 103-8411, JP, престао је да важи дана
29.07.2019. године.
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Патент број 57215 чији је носилац ADHERON
THERAPEUTICS, INC., 1 DNA Way, MS 24, South
San Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана
16.07.2019. године.
Патент број 57263 чији је носилац WAVE OPTICS
LTD., 99 Park Drive, Milton Park, Oxfordshire OX14 4RY,
GB, престао је да важи дана 29.07.2019. године.
Патент број 57692 чији је носилац BERIĆ,
Andreja, Slavka Rodića 2K, 11090 Beograd, RS,
престао је да важи дана 03.08.2019. године.
Патент број 57989 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 24.07.2019. године.
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Патент број 58026 чији је носилац
ISTREETLIGHT DOO BEOGRAD, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 88/23, 11070 Novi Beograd, RS, престао је
да важи дана 03.08.2019. године.
Патент број 58182 чији је носилац
RHEAVENDORS SERVICES S.P.A., Via Valleggio,
2/bis, 22100 Como, IT, престао је да важи дана
02.08.2019. године.
Патент број 58313 чији је носилац
GENKYOTEX, 218 avenue Marie Curie, Forum 2
Archamps Technopole, 74166 Saint-Julien-en-Genevois,
FR, престао је да важи дана 24.07.2019. године.
Патент број 58600 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US, престао је да важи дана 27.07.2019.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.01.2020. до 15.02.2020. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
58228 промењена је у SIEMENS MOBILITY
AUSTRIA GMBH, Siemensstrasse 90, 1210 Wien, AT;
Промена пренос права
За патент бр. 52309 извршен је пренос на
SIEMENS
MOBILITY
AUSTRIA
GMBH,
Siemensstrasse 90, 1210 Wien, AT;
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
Eвропски патент EP2124640 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 51896, носиоца VITACARE GMBH & CO.
KG, Konrad-Adenauer-Allee 8-10 , 61118 Bad Vilbel ,
DE, нису имали дејства од почетка.
Eвропски патент EP2061513 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 51932, носиоца МЕRCK SHARP &
DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, Rahway,

ЗИС / RS / IPO

New Jersey 07065, US, нису имали дејства од
почетка.
Eвропски патент EP2220492 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 51987, носиоца GENENTECH, INC., 1
DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US, нису
имали дејства од почетка.
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2020/0001
(11) 2020/0001
(22) 11.2.2020.
(13) I1
(71) AMGEN INC, One Amgen Center Drive ,
91320-1799, Thousand Oaks, CA, US
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd, RS
(68) 56567
(54) ANTITELA KOJA SE VEZUJU ZA HUMANI
CGRP RECEPTOR

(92) 515-01-01929-19-001 18/12/2019 RS
(95) ERENUMAB

ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2016/0017
(11) 45
(22) 27.10.2016.
(13) I2
(73) ALMIRALL, S.A., Ronda del Genral Mitre 151,
08022 Barcelona, ES
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd, RS
(68) 50787
(54) KOMBINACIJE KOJE SADRŽE
ANTIMUSKARINSKA SREDSTVA I BETAADRENERGIČNE AGONISTE
(92) 515-01-02638-15-001 11/05/2016 RS and 515-0102639-15-001 11/05/2016 RS
(95) FORMOTEROL, AKLIDINIJUM-BROMID
(94) 5 godina

(68) 50913
(54) DERIVAT BENZOILPIRIDINA ILI NJEGOVA
SO, FUNGICID KOJI GA SADRŽI U VIDU
AKTIVNOG SASTOJKA, POSTUPAK ZA NJEGOVU
PROIZVODNJU I INTERMEDIJER ZA NJEGOVO
DOBIJANJE
(92) 321-01-174/2016-11 08/12/2016 RS
(95) PIRIOFENON
(94) 5 godina

(21) SDZ-2017/0001
(11) 46
(22) 8.2.2017.
(13) I2
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 315,Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002, JP
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd, RS
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A61D 7/00
(2006.01)
(11) 1639 U1
A61D 19/00 (2006.01)
(21) MP-2019/0024
(22) 05.04.2019.
(54) KATETER ZA UZIMANJE UZORAKA
MATERIČNOG EKSFOLIJATA VELIKIH
ŽIVOTINJA
CATHETER FOR EXFOLIATE SAMPLING FROM
THE UTERINE CERVIX OF THE LARGE ANIMALS
(73) MILOVANOVIĆ, Aleksandar, Milana Savića 53/7,
21000 Novi Sad, RS; MAŠIĆ, Aleksandar, 5028
Ashland Blvd, Kalamazoo, Michigan 49009, US;
BOŠNJAKOV, Radovan, Lipovički put 168,
11460 Barajevo, RS
(72) MILOVANOVIĆ, Aleksandar, Milana Savića 53/7,
21000 Novi Sad, RS; MAŠIĆ, Aleksandar, 5028
Ashland Blvd, Kalamazoo, Michigan 49009, US;
BOŠNJAKOV, Radovan, Lipovički put 168,
11460 Barajevo, RS
(74) FARKAŠ, Ibolja, M.Antića 1, 21000 Novi Sad
(51) A61N 1/16
(2006.01)
(11) 1642 U1
A61N 2/02
(2006.01)
(21) MP-2019/0076
(22) 04.12.2019.
(54) ŠIROKOPOJASNI NEUTRALIZATOR
ELEKTROMAGNETNIH TALASA ŠTETNOG
DEJSTVA NA LJUDSKI ORGANIZAM
WIDE-BAND NEUTRALIZER OF
ELECTROMAGNETIC WAVES AGAINST
HARMFUL ACTIVITIES ON HUMAN ORGANISM
(73) BIJELOVIĆ, Đorđe, Vidikovački Venac 7,
11090 Beograd, RS
(72) BIJELOVIĆ, Đorđe, Vidikovački Venac 7,
11090, Beograd, RS
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) G01C 1/04
(2006.01)
G01B 7/02
(2006.01)
(21) MP-2019/0032

ЗИС / RS / IPO

(11) 1643 U1

(54) UREĐAJ ZA ODREĐIVANJE MIKROMEHANIČKIH SVOJSTAVA STOMATOLOŠKIH
MATERIJALA SA MODULARNIM ALATIMA
DEVICE FOR ASSESSMENT OF MICROMECHANICAL PROPERTIES OF DENTAL
MATERIALS WITH MODULAR TOOLS
(73) UNIVERZITET U BEOGRADU
STOMATOLOŠKI FAKULTET, Dr Subotića 8,
11000 Beograd, RS
(72) MILETIĆ, Vesna, Braće Kovač 57, 11050 Beograd,
RS; PETROVIĆ, Violeta, Antifašističke borbe 5, 11070
Novi Beograd, RS; STAŠIĆ, Jovana, Vojvode Stepe
272/19, 11010 Beograd, RS; MITROVIĆ, Nenad,
Ivankovačka 25, 11000 Beograd, RS; MILOVANOVIĆ,
Aleksa, Bulevar kralja Aleksandra 199a, 11050 Beograd,
RS; MILOŠEVIĆ, Miloš, Braće Nedić 15, 11000
Beograd,RS
(51) F03G 3/08
(2006.01)
(11) 1641 U1
F03G 7/08
(2006.01)
(21) MP-2019/0074
(22) 12.11.2019.
(54) OSCILATORNO MEHANIČKI MOTOR
OSCILLATING-MECHANICAL MOTOR
(73) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada
168/21, 11070 Novi Beograd, RS
(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada
168/21, 11070 Novi Beograd, RS
(51) F28D 1/00
(2006.01)
(11) 1640 U1
F24H 3/00
(2006.01)
(21) MP-2019/0080
(22) 17.12.2019.
(54) LIVENI RADIJATORI
CAST RADIATORS
(73) NOVIĆEVIĆ, Milovan, Glibovac bb, 11420
Smederevska Palanka, RS
(74) PLAVŠA & PLAVŠA d.o.o., Strumička 51,
11000 Beograd

(22) 25.04.2019.
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.07.2019. до 15.08.2019. године
Мали патент број 1362 чији је носилац
OMEGA ELECTRO COMMERCE D.O.O., Bulevar
Mihaila Pupina 10ž/vp 59, 11070 Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 10.08.2019. године.
Мали патент број 1515 чији је носилац
ALPAJAR GROUP S.R.O., Tӗšinská 239, 735 14
Orlová, Poruba, CZ, престао је да важи дана
07.08.2019. године.
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications

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

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

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

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

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

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

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

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

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



Међународне пријаве које се објављују према члану 21. Уговора о сарадњи у области пријава
патената (PCT Ugovor) у смислу става 1. члана 158. Европске патентне конвенције (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. 04/2020– 07/2020 (22.01.2020. до 12.02.2020.).
________________

Више података о пријавама можете наћи у European Patent Bulletin (службено гласило
Европског патентног завода) у склопу INID кода (97)
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА
ПАТЕНАТА
(51)

A01N 43/42 (2006.01) (11) EP 2448408 A1 *
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/485(2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61P 25/30 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(23) 20.08.2019.
(30) US 02.07.2009. 222730 P
(86) PCT/US2010040785 01.07.2010. EN
(96) EP 10794765.7 01.07.2010. EN
(87) WO2011002995 06.01.2011. 201101
(97) EP 2448408 09.05.2012. 201219 EN
(54) PHENYLETHANOIC ACID,
PHENYLPROPANOIC ACID AND
PHENYLPROPENOIC ACID CONJUGATES AND
PRODRUGS OF HYDROCODONE, METHODS OF
MAKING AND USE THEREOF
(71) KEMPHARM, INC., 2500 Crosspark Road, Suite
E126, Coralville IA 52241, US
(72) MICKLE, TRAVIS, 3015 Wind Ridge Drive,
CoralvilleIowa 52241, US
GUENTHER, SVEN, 913 Forest Edge Circle,
CoralvilleIowa 52241, US
MICKLE, CHRISTAL, 3015 Wind Ridge Drive,
CoralvilleIowa 52241, US
CHI, GUOCHEN, 245 Sadler Lane 303, North
LibertyIowa 52317, US
KANSKI, JAROSLAW, 209 Heartwood Crossing,
BlacksburgVirginia 24060, US
MARTIN, ANDREA, K., 2235 Shavers Farm Road,
FincastleVirginia 24090, US
BERA, BINDU, 400 Algonquin Ct.,
BlacksburgVirginia 24060, US
(74) SCHNAPPAUF, GEORG, ZSP Patentanwälte
PartG mbB Hansastraße 32, 80686 München, DE
_____________________________________________
(51) A47K 10/16 (2006.01) (11) EP 2094137 A2 *
(23) 10.09.2019.
(30) FR 31.10.2006. 0609546
(86) PCT/FR2007001737 22.10.2007. FR
(96) EP 07866414.1 22.10.2007. FR
(87) WO2008056042 15.05.2008. 200820
(97) EP 2094137 02.09.2009. 200936 FR
(54) METHOD, MANUFACTURING DEVICE
AND RELATED ROLLS MADE OF SHEETS
WITH ALTERNATING CUTS AND PRECUTS
(71) GPCP IP HOLDINGS LLC, 133 Peachtree Street,
N.E., Atlanta, Georgia 30303, US
(72) CATTACIN, GILLES, 30, rue de Thann, 68000
Colmar, FR
ЗИС / RS / IPO

ENGGASSER, YVES, 2, rue du Ried,
68600 Biescheim, FR
NEVEU, JEAN-LOUIS, 26, avenue Frédéric Mistral,
06530 Peymeinade, FR
(74) HASELTINE LAKE KEMPNER LLP, Redcliff
Quay 120 Redcliff Street, Bristol BS1 6HU, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 9/20 (2006.01) (11) EP 3318249 A1
A61K 9/32 (2006.01)
A61K 31/225(2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(23) 27.12.2019.
(30) US 29.04.2009. 173797 P
US 04.05.2009. 175270 P
(96) EP 17202547.0 29.04.2010. EN
(97) EP 3318249 09.05.2018. 201819 EN
(54) DIMETHYL FUMARATE DOSAGE
REGIMENS FOR THE TREATMENT OF
MULTIPLE SCLEROSIS
(71) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street,
Cambridge, MA 02142, US
(72) LUKASHEV, MATVEY, 3 Louis Rd.,
Tewksbury, MA Massachusetts 01876, US
(74) POHLMAN, SANDRA M., df-mp Dörries FrankMolnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG
mbB Theatinerstrasse 16, 80333 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61K 31/225(2006.01) (11) EP 3466420 A1
A61P 25/14 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(23) 27.12.2019.
(30) US 29.04.2009. 17379709 P
US 04.05.2009. 17527009 P
(96) EP 18206136.6 29.04.2010. EN
(97) EP 3466420 10.04.2019. 201915 EN
(54) DIMETHYL FUMARATE FOR THE
TREATMENT OF FRIEDREICH ATAXIA
(71) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street,
Cambridge, MA 02142, US
(72) LUKASHEV, MATVEY, 3 Louis Rd.,
Tewksbury, MA Massachusetts 02142, US
(74) POHLMAN, SANDRA M., df-mp Dörries FrankMolnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG
mbB Theatinerstrasse 16, 80333 München, DE
_____________________________________________
(51)

A61K 31/437(2006.01) (11) EP 2387316 A1 *
A61P 35/00 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
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(23)
(30)

02.08.2019.
US 16.01.2009. 145297 P
US 06.02.2009. 150402 P
(86) PCT/US2010021181 15.01.2010. EN
(96) EP 10732144.0 15.01.2010. EN
(87) WO2010083403 22.07.2010. 201029
(97) EP 2387316 23.11.2011. 201147 EN
(54) FUSED AMINO PYRIDINES FOR THE
TREATMENT OF BRAIN TUMORS
(71) CURIS, INC., 4 Maguire Road, Lexington,
MA 02421, US
(72) CAI, XIONG, 37 Liberty Rd., BedfordMA
01730, US
QIAN, CHANGGENG, 163 Old Connecticut Path,
WaylandMA 01778, US
(74) POTTER CLARKSON, The Belgrave Centre
Talbot Street, Nottingham NG1 5GG, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 31/60 (2006.01) (11) EP 3175856 A1
A61K 31/415(2006.01)
A61K 31/215(2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
(23) 17.05.2019.
(30) US 16.06.2006. 814041 P
US 18.09.2006. 845161 P
(96) EP 16196670.0 15.06.2007. EN
(97) EP 3175856 07.06.2017. 201723 EN
(54) METHODS AND COMPOSITIONS FOR
INHIBITING OR REDUCING HAIR LOSS
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA, 3160 Chestnut Street, Suite 200,
Philadelphia, PA 19104-6283, US
(72) GARZA, LUIS, 200 Upnor Rd., Baltimore,
MD 21212, US
COTSARELIS, GEORGE, 1041 Derwydd Lane,
Berwyn, PA 19312, US
(74) PEARL COHEN ZEDEK LATZER BARATZ
UK LLP, The Gridiron Building One Pancras Square,
London N1C 4AG, GB
_____________________________________________
(51)

(23)
(30)
(86)
(96)
(87)
(97)
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A61K 31/7032(2006.01) (11) EP 1789059 A2 *
A61K 39/02 (2006.01)
A61K 39/09 (2006.01)
A61K 39/095(2006.01)
A61K 39/102(2006.01)
A61K 39/39 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
10.09.2019.
GB 07.09.2004. 0419846
PCT/IB2005002788 07.09.2005. EN
EP 05778078.5 07.09.2005. EN
WO2006027685 16.03.2006. 200611
EP 1789059 30.05.2007. 200722 EN

(54) GLYCOSYLCERAMIDE ADJUVANT FOR
SACCHARIDE ANTIGENS
(71) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
S.R.L., Via Fiorentina 1, 53100 Siena (SI), IT
(72) GALLI, GRAZIA, Chiron Srl,Via Fiorentina, 1,
53100 Siena, IT
(74) FURSTOSS, OLIVIA ALINE, GlaxoSmithKline
Global Patents (CN925.1) 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

B29D 11/00 (2006.01) (11) EP 1812226 A2 *
24.07.2019.
US 18.11.2004. 992225
US 22.07.2005. 188223
(86) PCT/US2005041915 16.11.2005. EN
(96) EP 05851840.8 16.11.2005. EN
(87) WO2006055815 26.05.2006. 200621
(97) EP 1812226 01.08.2007. 200731 EN
(54) MOLDS AND METHOD OF USING THE
SAME FOR OPTICAL LENSES
(71) QSPEX TECHNOLOGIES, INC., 1525
Bluegrass Lake Parkway, Alpharetta, GA 30004, US
(72) SU, KAI, 13090 Hopewell Road, Alpharatta,
Georgia 30004, US
LU, RICHARD, 300 Medridge Drive, Alpharetta,
Georgia 30022, US
WRIGHT, DAVID, 10945 Shallowford Road, Roswell,
Georgia 30075, US
MAKITA, DEBBIE, 1630 Calvin Davis Circle,
Lawrenceville, Georgia 30043, US
(74) GRÜNECKER PATENT- UND
RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4,
80802 München, DE
_____________________________________________
(51)

C07D 471/04(2006.01) (11) EP 2746282 A1
A61K 31/437(2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(23) 30.07.2019.
(30) JP 17.07.2009. 2009169565
US 30.07.2009. 273127 P
(96) EP 14160395.1 16.07.2010. EN
(97) EP 2746282 25.06.2014. 201426 EN
(54) TRIAZOLOPYRIDINE COMPOUNDS AND
ACTION THEREOF AS PROLYL
HYDROXYLASE INHIBITORS AND
ERYTHROPOIETIN PRODUCTION INDUCERS
(71) JAPAN TOBACCO INC., 2-1, Toranomon 2chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, JP
(72) MITANI, IKUO, c/o Central Pharmaceutical
Research Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasakicho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
OGOSHI, YOSUKE, c/o Central Pharmaceutical
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MATSUI, TAKUYA, c/o Central Pharmaceutical
Research Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasakicho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
YOKOTA, MASAHIRO, c/o Central Pharmaceutical
Research Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasakicho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
TERASHITA, MASAKAZU, c/o Central
Pharmaceutical Research Institute of Japan Tobacco
Inc.,1-1, Murasaki-cho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
MOTODA, DAI, c/o Central Pharmaceutical Research
Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasaki-cho,
Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
UEYAMA, KAZUHITO, c/o Central Pharmaceutical
Research Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasakicho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
ABE, HIROYUKI, c/o Central Pharmaceutical Research
Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasaki-cho,
Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
HOTTA, TAKAHIRO, c/o Central Pharmaceutical
Research Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasakicho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
ITO, TAKASHI, c/o Central Pharmaceutical Research
Institute of Japan Tobacco Inc.,1-1, Murasaki-cho,
Takatsuki-shi, Osaka, 569-1125, JP
(74) VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE
RECHTSANWÄLTE MBB, Siebertstrasse 3, 81675
München, DE
_____________________________________________
(51)

C07K 16/06 (2006.01) (11) EP 3441402 A1
C07K 1/18 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C07K 16/22 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
(23) 14.08.2019.
(30) US 30.10.2007. 983825 P
(96) EP 18151178.3 29.10.2008. EN
(97) EP 3441402 13.02.2019. 201907 EN
(54) ANTIBODY PURIFICATION BY CATION
EXCHANGE CHROMATOGRAPHY
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US
(72) SHARMA, MANDAKINI, 563 Montego Terrace,
Sunnyvale, CA 94089, US
SAFTA, AURELIA, 1655 North California Blvd, 453,
Walnut Creek, CA 94596, US
O'CONNOR, DEBORAH ANN, 1641 Cedar Street, San
Carlos, CA 94070, US
LEBRETON, BENEDICTE ANDREE, 1918 Pierce
Street, San Franciso, CA 94115, US
(74) MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40
Basinghall Street, London EC2V 5DE, GB

А
(51)
(23)
(30)

C07K 16/28 (2006.01) (11) EP 2440579 A2 *
21.08.2019.
GB 09.06.2009. 0909906
US 09.06.2009. 185448 P
US 09.02.2010. 302768 P
(86) PCT/GB2010001130 09.06.2010. EN
(96) EP 10723748.9 09.06.2010. EN
(87) WO2010142952 16.12.2010. 201050
(97) EP 2440579 18.04.2012. 201216 EN
(54) ANTIBODIES
(71) CANCER RESEARCH TECHNOLOGY
LIMITED, Angel Building 407 St John Street,
LondonEC1V 4AD, GB
(72) CICORTAS GUNNARSSON, LAVINIA
DIANA, Tingstuveien 17A, N-0281 Oslo, NO
PAUS, DIDRIK, Olav Aukrust vei 4b, N-0785 Oslo, NO
(74) DEHNS, St. Bride's House 10 Salisbury Square,
London EC4Y 8JD, GB
_____________________________________________
(51)
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C08G 18/80 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08K 9/08 (2006.01)
C08J 5/08 (2006.01)
C03C 25/32 (2006.01)
(23) 03.09.2019.
(30) US 11.02.2009. 151683 P
(86) PCT/US2010023846 11.02.2010. EN
(96) EP 10703786.3 11.02.2010. EN
(87) WO2010093759 19.08.2010. 201033
(97) EP 2396360 21.12.2011. 201151 EN
(54) FIBER REINFORCED POLYMERIC
COMPOSITES AND METHODS OF MAKING
THE SAME
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West
143rd Street, Cleveland, OH 44111, US
(72) VAN DER WOUDE, JACOBUS, HENDRICUS,
ANTONIUS, Burgemeester van Waninglaan 43, NL9351 LS Leek, NL
DIJT, JACOB, CORNELIS, Verdeweg 7, NL-9761 JL
Eelde, NL
BEERDA, HENDRIK, Agaatsloep 36, NL-9403 SJ
Assen, NL
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PENNING, JOHN, THEO, Dorpsstraat 15, NL-9482 PA
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(74) F & E PATENT, Fleischer, Engels & Partner
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_____________________________________________
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(54) DNA ENCODING RING ZINE-FINGER
PROTEIN AND THE USE OF THE DNA IN
VECTORS AND BACTERIA AND IN PLANTS
(71) BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN
STATE UNIVERSITY, 450 Administration Building,
East Lansing, Michigan 48824-1046, US
(72) HAN, KYUNG-HWAN, 1640 Boulevard Drive,
Okemos, MI 48864, US
KO, JAE-HEUNG, 3035-2b Trappers Cove Trail,
Lansing, MI 48910, US
(74) GLAWE, DELFS, MOLL, Partnerschaft mbB
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_____________________________________________
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(54) INTAKE GUIDE FOR A MOUNTING IN A
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(54) ANTI-CXCR1 COMPOSITIONS AND
METHODS
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

Recommendation concerning
bibliographic data
relating to trademarks - WIPO St. 60

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или жига
гаранције
Тродимензионални знак

(551)
(554)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Three-dimensional mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

Name and address of the applicant or the holder of the
registration
Name and address of the applicant

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

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-168
(220) 07.02.2020.
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б, Слободна
зона Београф, Београд, RS
(540)

CONTROLTAB
(511) 5 лекови за људску употребу; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за медицинску
употребу.
(210) Ж- 2020-169
(220) 07.02.2020.
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б, Слободна
зона Београф, Београд, RS
(540)

CONTRATAB
(511) 5 лекови за људску употребу; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за медицинску
употребу.
(210) Ж- 2020-202
(220) 13.02.2020.
(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DIKLODOL

60

(511) 5 фармацеутски препарати и супстанце.
(210) Ж- 2020-203
(220) 13.02.2020.
(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

REMANDOL
(511) 5 фармацеутски препарати и супстанце.
(210) Ж- 2020-208
(220) 13.02.2020.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

FLAVIHEM
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2020-209
(220) 13.02.2020.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

FLAVOXOL
(511) 5 лекови;
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 78300
(210) Ж- 2019-1892

(181) 29.11.2029.
(220) 29.11.2019.
(151) 16.01.2020.
(732) KNE Certis doo, Бул. Милутина Миланковића 9ж,
11070 Нови Београд, RS
(540)

MEVALONE
(511) Кл. 5: фунгициди.
(111) 78301
(210) Ж- 2019-950

(181) 21.06.2029.
(220) 21.06.2019.
(151) 16.01.2020.
(732) Тијана Алексић, Сање Живановића 42/13,
Сењак, Београд, RS
(540)

(531) 03.01.08; 03.01.16; 07.15.08; 20.05.11; 27.05.01;
27.05.10; 27.07.01; 29.01.15
(591) црвена, жута, бела, плава, тегет, браон, окер,
црна, розе, зелена, нарнаџаста, љубичаста, сива.
(511) Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље ; живе животиње; свеже воће и
поврће за животиње, наиме за кућне љубимце; храна
и пића за животиње, наиме за кућне љубимце; семе,
природне биљке и цвеће; сува готова гранулирана
храна за псе и мачке; слад; кућни љубимци, папир с
песком за кућне љубимце; песак (мирисни песак за
кућне љубимце).
(111) 78303
(210) Ж- 2019-775

(181) 24.05.2029.
(220) 24.05.2019.
(151) 16.01.2020.
(732) Удружење "ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА
СРБИЈЕ", Париска 9, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.03
(591) зелена (светла и тамна) и 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].
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно управљање.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.

(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) 78302
(210) Ж- 2019-1517

(111) 78304
(210) Ж- 2019-1519

(181) 26.09.2029.
(220) 26.09.2019.
(151) 16.01.2020.
(732) PREMIL DOO KOVIN, Блок 116, број 30,
26220 Ковин, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 16.01.2020.
(732) Срђан Јаковљев, Станоја Станојевића 11,
21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Миомир Шећеров, Булевар Михајла
Пупина 6, 21000 Нови Сад
(540)
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(531) 25.07.25; 27.05.25; 29.01.04; 29.01.08
(591) тиркизна (плава), црна.
(511) Кл. 29: кикирики путер; какао путер за
исхрану; салате од воћа; салате од поврћа; тахини
[намаз од сусама]; хумус [намаз од леблебија];
грицкалице на бази воћа; гуакамол [пире од авокада];
фалафел; павлака [биљна] на бази поврћа; намази на
бази орашастих плодова; кобасице; вегетаријанске
кобасице; веганске кобасице; виршле; пљескавице од
соје; тофу пљескавице; пљескавице од поврћа;
вегетаријанске пљескавице; веганске пљескавице;
тофу; тофу пљескавице; замене за месо; замене за
месо на бази поврћа; готова јела која се углавном
састоје од замена за месо; замене за сир.
Кл. 30: какао намази; преливи за салату; пљескавице
од соје [сендвичи]; пљескавице од поврћа
[сендвичи]; вегетаријанске пљескавице (сендвичи);
веганске пљескавице,(сендвичи); колачи; слаткиши;
палачинке; ситни колачи; сендвичи; сосови [додаци
храни]; пасте од поврћа [сосови]; вегетеријански
колачи; вегански колачи; мајонез; тортиље; тортиља
чипс;
сендвич
са
виршлама;
крутони.
Кл. 32: безалкохолни воћни напици; воћни сокови;
сирупи за пића; лимунаде; безалкохолна пића; сок од
јабуке, безалкохолни; смутис [кашасти напици од
воћа или поврћа]; фрапеи од поврћа; фрапеи од воћа.
Кл. 43: услуге кетеринга; кетеринг хране и пића;
услуге ресторана; услуге ресторана брзе хране;
кетеринг у ресторанима брзе хране; услуге брзе
хране за понети; услуге ресторана брзе хране и
ресторана који раде нон-стоп.
(111) 78305
(210) Ж- 2018-1186

(181) 23.07.2028.
(220) 23.07.2018.
(151) 16.01.2020.
(732) JOSPER, S.A.U., Gutenberg, 11. Pol. Ind. Mas
Roger Pineda de Mar, E-08397, Barcelona, ES
(740) АОД МСА ИП– Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

резервисање
смештаја
(хотела);
услуге
изнајмљивања и резервисања привременог смештаја;
услуге изнајмљивања конференцијских просторија;
услуге ресторана; услуге барова; кафићи; кафетерије;
снек-барови.
(111) 78306
(210) Ж- 2019-1530

(181) 30.09.2029.
(220) 30.09.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.15.11; 02.05.04; 05.01.06; 07.01.20; 08.01.22;
08.03.01; 11.03.01; 11.03.06; 25.01.01; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.15
(591) жута, наранџаста, бела, црвена, црна, тамно
браон, светло браон, светло зелена, тамно зелена,
светло плава (цијан).
(511) Кл. 30: крем производ са млечним пуњењем.
(111) 78307
(210) Ж- 2019-1531

(181) 30.09.2029.
(220) 30.09.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
11000 Београд, RS
(540)

JOSPER
(511) Кл. 4: угаљ, дрвени угаљ, угаљ (гориво),
дрвени угаљ за огрев, брикети угља, угаљ за
употребу као гориво, течности за паљење угља,
течности за паљење огревног дрвеног угља,
производи на бази угљеника који се користе као
гориво; горива.
Кл. 11: апарати за кување, посебно шпорети, пећи,
роштиљи, апарати за печење, апарати за печење са
поновним успостављањем топлоте, шпорети и пећи
који раде на угаљ са директним сагоревањем.
Кл. 43: услуге хотела; услуге изнајмљивања и
резервисања хотела; услуге хотела и пружања хране
и пића; привремени смештај; агенције за
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(531) 01.15.15; 01.15.17; 01.15.19; 05.03.15; 08.01.19;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) црвена, бела, светло плава, тамно плава, светло
зелена, тамно зелена, сребрна, сива.
(511) Кл. 30: тврде пуњене бомбоне.
(111) 78308
(210) Ж- 2019-1532

(181) 30.09.2029.
(220) 30.09.2019.
(151) 17.01.2020.
ЗИС / RS / IPO
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(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.15.15; 01.15.17; 01.15.19; 05.03.16; 08.01.19;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.06
(591) црвена, бела, светло плава, тамно плава,
тиркизна, зелена, светло зелена, тамно зелена,
љубичаста, сребрна, сива.
(511) Кл. 30: тврде пуњене бомбоне.
(111) 78309
(210) Ж- 2019-1535

(181) 01.10.2029.
(220) 01.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) BRAND ACADEMY DOO PALIĆ, Јосипа
Колумба 33, 24413 Палић-Суботица, RS
(740) Вања Д. Ћосовић, адвокат, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.05; 02.09.12; 09.07.09; 27.05.01;
29.01.12
(591) браон, окер.
(511) Кл. 16: амбалажни материјал за алкохолна
пића направљен од хартије и картона; штампа не
ствари; фотографије; канцеларијски материјал;
нарочито етикете и налепнице за производе и
амбалажа за паковање производа, штампани каталози
и маркетиншки материјал; све наведено за ракију.
Кл. 33: алкохолна пића, нарочито ракија.
(111) 78310
(210) Ж- 2019-1536

(181) 02.10.2029.
(220) 02.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Душко Рађен, Гвоздићева 17/19,
11000 Београд, RS
(740) Драган Милић, адвокат, Булевар Михајла
Пупина 93/5, 11000 Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 01.15.11; 07.01.24; 27.05.04; 27.05.25; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, црвена.
(511) Кл. 7:
кондензатори ваздуха; ваздушни
кондензатори; вентили (делови машина); грејачи
воде (делови машина); пумпе (делови машина и
мотора); пумпе (машине); мембране пумпи; пумпе за
инсталацију за грејање; пумпе на компримирани
ваздух; роботи (машине).
Кл. 11: инсталације за климатизацију; фенови за
климатизацију; инсталације и машине за хлађење;
опрема и инсталације за хлађење; апарати за хлађење
ваздуха; пумпле за грејање; соларни топлотни
колектори за грејање; котлови за грејање.
(111) 78311
(210) Ж- 2019-1539

(181) 02.10.2029.
(220) 02.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Дуња Опачић PR STUDIO ZA NEGU
LEPOTE MOA BEOGRAD, , Београд, RS
(740) АОД МСА ИП - Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 27.05.25;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамноплава, златна, бела.
(511) Кл. 3:
шминка; препарати за уклањање
шминке; марамице натопљене препаратима за
скидање шминке; козметика; козметика за обрве;
балзами за косу; балзами, осим за медицинске сврхе;
козметичке креме; креме за бељење коже;
ароматична уља [етарска уља]; уља за чишћење; уља
за козметичку употребу; уља за парфеме и мирисе;
базе за шминку; лак за нокте; одстрањивачи лака;
препарати за уклањање лака; средства за
одстрањивање лака за нокте; средства за уклањање
лака за нокте; ружеви за усне; сјајеви за усне;
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Ж
футроле за ружеве за усне; гел јастучићи за очи за
козметичке намене; восак за косу; гелови за
избељивање зуба; гелови за кожу за убрзавање,
побољшавање и продужавање боје добијене
сунчањем; гелови за козметичку употребу; гелови за
обликовање обрва; гелови за обликовање косе; гелови
за обликовање; гелови за фарбање обрва; гелови након
сунчања за козметичке потребе; гелови након
сунчања; дезодоранси за негу тела; дезодоранси за
тело; емулзије за лице; емулзије за лице за козметичке
потребе; екстракти цвећа [парфеми]; заштитни слојеви
лака за нокте; козметичке креме за учвршћивање коже
око очију; козметичке маске; козметичке оловке;
козметички препарати за трепавице; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати који садрже колеген; козметички пудери за
лице; козметички серуми; козметички сетови;
козметички тоници за лице; компактни пудери за
лице; креме за лице; креме за лице за козметичке
потребе; креме за негу коже и скидање шминке; креме
за негу коже и скидање шминке за козметичке
потребе; креме за скидање шминке; креме за усне за
козметичке потребе; креме против старења; лепак за
вештачке нокте или трепавице; лепак за вештачке
трепавице; лепак за вештачке трепавице, косу и нокте;
лепак за причвршћивање вештачких трепавица;
маскаре; масна сценска шминка; млеко за чишћење;
оловке за извлачење обрва; оловке за очи; оловке за
усне; паковања за негу лица; паковања маски за
козметичку примену; палете са сјајем за усне;
памучни туфери за уклањање шминке; парфеми; пасте
за избељивање зуба; пене за чишћење коже; пилинзи
за лице; пилинзи за тело; пилинзи за тело за
козметичке потребе; подлоге за шминку; подлоге за
шминку у облику креме; подлоге за руж за
неутрализацију боје усана; позоришна шминка;
препарати за уклањање заноктица; прозирни пудер за
лице за козметичку примену; пудери за лице; пудери
за лице за козметичке потребе; пудер за шминкање;
пудери за лице у праху; пудери за тело; пудери за тело
за козметичке потребе; путер за тело; путер за тело за
козметичке потребе; ружеви; ружеви за усне
[козметика]; ружеви у оловкама; руменила; руменила
за образе; самолепљиве трепавице; средства за
пилинг; средства за побољшање изгледа коже;
средства за скидање шминке за очи; средства за
чишћење козметичких четкица; талк пудери за
козметичке потребе; течни ружеви; тоници за кожу;
тонери за козметичку употребу; туфери за чишћење
импрегнирани козметичким средствима; туфери
импрегнирани средствима за уклањање шминке; туш
у оловци за очи; чврсти пудери за пудријере
[козметика]; шљокице за лице; шминка за лице и тело;
шминка за очи; шминка за пудријере; шминка за тело;
шминка која се продаје у козметичким кутијама;
шминка у облику оловке; шминке за лице.
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Кл. 41: услуге пружања обуке; организовање и
вођење радионица [обука]; шминкање филмских
глумаца;
шминкање
телевизијских
глумаца;
шминкање за сценске наступе; услуге подучавања
које пружају школе лепоте; услуге подучавања
козметичким вештинама; услуге образовања и обуке
које се односе на уметност и занат; академије
[образовне]; бојење лица; консултантске услуге које
се односе на обуку и усавршавање.
Кл. 44: услуге салона лепоте; козметичке услуге за
негу тела; козметички ласерски третман коже;
козметички третмани за тело; козметички третмани
за тело, лице и косу; козметичко саветовање;
консултантске услуге у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у подручју шминкања;
консултантске услуге у сектору лепоте; масажа; нега
косе; обнова косе; пружање информација о услугама
салона лепоте; пружање информација о услугама
фризерских салона и салона лепоте; пружање
информација у вези са лепотом; пружање услуга
сауне, салона лепоте, фризерских салона и масажа;
услуге козметичких третмана лица и тела; услуге
козметичара; услуге козметичке анализе за
одређивање најадекватније козметике у складу са
обликом и теном лица; услуге неге ноктију; услуге
неге лепоте; услуге неге коже у салонима; услуге
неге за лепоту стопала; услуге обликовања обрва;
услуге тетовирања обрва; услуге третмана лепоте;
услуге трајног увијања трепавица; услуге увијања
трепавица; услуге шминкања.
(111) 78312
(210) Ж- 2019-1538

(181) 02.10.2029.
(220) 02.10.2019.
(151) 17.01.2020.

(300) 018078328 05.06.2019. EM.
(732) 3-D Matrix, Ltd., Kojimachi-HF Bldg. 7F,
Kojimachi 3-2-4, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, JP
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, 11000
Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 5: апсорбујући хемостат за контролу
крварења; гелови за унутрашњу употребу код
животиња и људи које користе лекари и хирурзи за
спречавање лепљења ткива и стварања ожиљака, као
и за заштиту и подмазивање ткива; шприцеви који се
продају са напуњеним хемостатичким гелом.
Кл. 10: хемостати; шприцеви за медицинске сврхе.
(111) 78313
(210) Ж- 2019-1547

(181) 04.10.2029.
(220) 04.10.2019.
(151) 17.01.2020.
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(732) Diana 2018 d.o.o., Камењарева 63,
22300 Стара Пазова, RS
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.12; 25.03.05; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 16: вреће за смеће [кесе за смеће или
ђубре]; једнократне стоне салвете од папира; кесе за
замрзиваче; кесе од папира за паковање; кесе од
папира или пластике за паковање; кухињски убруси;
лепљива пластична фолија за паковање; марамице од
папира за чишћење; надстолњаци од папира; папирне
марамице; пластична фолија за паковање; пластичне
кесе за смеће; пластичне кесе за смеће за кућну
употребу; пластичне кесе за чување хране за кућну
употребу; пластичне кесице за паковање; пластичне
фолије за паковање хране; пластичне фолије за
умотавање хране за кућну употребу; прекривачи
столова од папира; ролне пластичне фолије за
паковање; ролне пластичне фолије за паковање
хране; ролне тоалет папира; тоалет папир; убруси од
папира; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге [за паковање хране]; хигијенски
папирни убруси за руке; целулозне марамице;
неметалне дршке за четке; папирне крпе за прање.
Кл. 21: брисачи са гумом за домаћинство; брисачи
стакла [прибор за чишћење]; вртешке за сушење
веша; грабуље за тепих; гумене рукавице за употребу
у домаћинству; даске за пеглање; даске за прање;
држачи сунђера; држачи тоалетног папира; дршке за
метле; жица за чишћење посуђа; жице за рибање
посуђа; замењиви наставци за моп; заштитне крпе за
пеглање; канте за отпатке за употребу у
домаћинству; кофе; кофе за купатило; кофе за моп;
кофе за моп са цедиљком; кофе за цеђење мопа; крпе
за полирање; крпе за прање подова; крпе за прање
посуђа; крпе за прашину; крпе за чишћење; крпе од
микровлакана за чишћење; кућне рукавице за општу
употребу; кухињски сунђери; лопатице за смеће;
лопатице за употребу у домаћинству; мекане метле;
металне жице за рибање; метле; метле за спољашњи
простор; метле за унутрашњи простор; метле са
равним наставком; мопови; навлаке за даске за
пеглање; наставци за полирање пода који могу да се
накаче на дршку зогера; оквири за сушење и
одржавање облика одевних предмета; оцеђивачи
мопа; перјане пајалице; пластичне канте; пластичне

ЗИС / RS / IPO

Ж
рукавице за једнократну употребу за примену у
домаћинству; пластичне рукавице за кућну употребу;
пластични сталци за купатило [полице]; прибор за
чишћење; производи за брисање прашине; рукавице
за једнократну употребу у домаћинству; рукавице за
прање кола; рукавице за прање судова; рукавице за
рерну; рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице за чишћење; рукавице за чишћење од
тканине; рукавице од латекса за једнократну
употребу за примену у домаћинству; справе за
чишћење тепиха, неелектричне; сталци за пегле;
сталци за пегле за домаћинство; сталци за сушење
веша; сталци за сушење одеће; сталци за четке за WC
шоље; сунђерасте крпе за чишћење; сунђерасти
мопови; сунђери; сунђери за употребу у
домаћинству; сунђери за чишћење; четке за WC
шоље; четке за паркете; четке за под; четке за прање;
четке за прање судова; четке за рибање; четке за
тоалет; четке за чишћење за домаћинство; четке за
каду; четке за камин; четке за мрве; четке за брисање
прашине;
четке
за
кућну
употребу.
Кл. 24: крпе за прање; кухињске крпе; крпе за
брисање прашине; крпе за брисање стакла.
(111) 78314
(210) Ж- 2019-1540

(181) 02.10.2029.
(220) 02.10.2019.
(151) 17.01.2020.

(300) 33940 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 TERRA
(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
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Ж
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) 78315
(210) Ж- 2019-1570

(181) 08.10.2029.
(220) 08.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) ADRIA MEDIA MAGAZINE DOO,
Влајковићева 8, Београд-Стари Град, RS
(740) Јасмина Микић, адвокат, Милутина Бојића 3,
11000 Београд
(540)

(531) 24.17.01; 27.05.02
(511) Кл. 16: папир; постери; огласни панои од
папира или картона; штампани материјал [вискока
штампа]; новине; периодичне публикације; улазнице;
памфлети; фотографије [штампане]; цртежи, скице;
штампани роковници; штампане публикације;
проспекти;
магазини
[периодични];
врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
маркери за књиге; честитке,разгледнице; календари;
дописнице за најаву посебних догађаја; налепнице
[канцеларијски прибор]; билтени; летци, флајери;
ваучери.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног
материјала;
презентација
робе;
истраживање тржишта; изнајмљивање огласних
материјала; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
услуге односа са јавношћу; рекламирање преко
телевизије; уређивање излога; услуге рекламних
агенција; маркетиншка истраживања; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
изнајмљивање огласног простора; промоција продаје
за друге; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; писање
рекламних текстова; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
маркетинг; изнајмљивање продајних штандова;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; дизајнирање рекламног материјала;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
писање текстова за рекламне намене; консултације о
стратегији комуникације у односима са јавношћу;
консултације о стратегији комуникације у
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рекламирању; услуге односа са медијима; услуге
корпоративне комуникације.
Кл. 38: слање порука; емитовање телевизијских
програма; услуге новинских агенција; емитовање
кабловске телевизије; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; сателитски пренос; форуми [причаонице]
на друштвеним мрежама; бежично емитовање;
стриминг [проток] података.
Кл. 41: услуге разоноде; услуге забављача; услуге
филмског
студија;
организовање
такмичења
[образовних или забавних] забава посредством
радија; образовне услуге; услуге пружања обуке
продукција радио и телевизијских програма;
продукција представа; клупске услуге [забавне или
образовне]; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; услуге дискотека;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; извођење представа уживо; услуге
биоскопа; организовање спортских такмичења;
планирање забава [ забава]; услуге студија за
снимање;
припрема
и
вођење
семинара;
организовање и вођење радионица [ обука];
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; изнајмљивање аудио опреме; онлајн
издавање електронских књига и часописа;
електронско
издаваштво;
услуге
караока;
фотографисање;
организовање
и
спровођење
концерата; услуге диск џокеја; организовање и
вођење образовних форума уживо; организовање
костимираних забавних догађаја; пренос знања и
искуства [обучавање]; услуге тонске технике за
манифестације; услуге монтаже видео записа за
манифестације; услуге технике осветљења за
манифестације.
(111) 78316
(210) Ж- 2019-1551

(181) 04.10.2029.
(220) 04.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware
limited liability company), 6001 Bollinger Canyon
Road, San Ramon, California 94583, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

VARTECH
(511) Кл. 4: уља и масти за подмазивање и моторна
уља.
(111) 78317
(210) Ж- 2019-1573

(181) 09.10.2029.
(220) 09.10.2019.
(151) 17.01.2020.
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(732) Nenad Nešić PR AMBULANTA ZA
REHABILITACIJU FIZIONOVA BEOGRAD
(ZEMUN), Теодора Херцла 16, 11080 Земун, RS
(540)

(531) 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04
(591) црна, бела, тиркизна и црвена.
(511) Кл. 44: медицинске услуге, киропратктика,
услуге медицинске клинике, масажа, терапија
физикална, физиотерапија, услуге саветовања у
здрављу.
(111) 78318
(210) Ж- 2019-1556

(181) 04.10.2029.
(220) 04.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Kosa Trade d.o.o., Новосадски пут 30,
21203 Ветерник, RS
(540)

Ж
(591) црвена-CMYK (15,100,85,0), сива-CMYK
(0,0,0,40);,CMYK (0,0,0,20);, CMYK (0,0,0,10); белаCMYK (0,0,0,0), жута-CMYK (10,10,80,0); CMYK
(0,10,35,0), наранџаста-CMYK (0,46,60,0), зеленаCMYK (30,45,100,10), браон-CMYK (20,80,100,15)
(511) Кл. 29: месне прерађевине; конзервисано,
сушено и кувано воће поврће; желеи, џемови,
компоти; јаја, млеко и млечни производи; јестива
уља и масти.
Кл. 30: чај, какао, шећер, пиринач, брашно и
производи од житарица, хлеб, колачи, посластице,
сладоледи; мед, меласа, квасац, прашак за пециво;
со, сенф; сирће, сосови (као зачини); зачини.
(111) 78320
(210) Ж- 2019-1362

(181) 04.09.2029.
(220) 04.09.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШЧОЛКОВО
АГРОХИМ, Московски регион, Шчолковска област,
Шчолково, Заводска 2, ламела 142, соба 204, RU
(740) Дејан Цвијановић, адвокат , Хиландарска 24,
11000 Београд
(540)

KANTOR CSC
(511) Кл. 5:
препарати за заштиту биља и
уништавање штеточина; хербициди; фунгициди;
инсектициди.

(531) 27.05.02; 27.05.25; 29.01.08
(591) црна 100% Pantone Black C
(511) Кл. 33: алкохолна пића изузев пива.
(111) 78319
(210) Ж- 2019-1565

(181) 07.10.2029.
(220) 07.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52 а, Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5,
11000 Београд
(540)

(111) 78321
(210) Ж- 2019-1566

(181) 07.10.2029.
(220) 07.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) DTD RIBARSTVO d.o.o., Цара Лазара бб,
21234 Бачки Јарак, RS
(540)

(531) 08.07.05; 25.05.01; 25.07.03; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 29: припремљена леблебија, нарочито
намаз од леблебије-хумус.
(111) 78322
(210) Ж- 2019-1424
(531) 02.03.30; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07

ЗИС / RS / IPO

(181) 18.09.2029.
(220) 18.09.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Privredno društvo za proizvodnju
osvažavajućih napitaka, plastične ambalaže I
mineralne vode HEBA DOO, Индустријска зона б.б.,
17520 Бујановац, RS
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(531) 01.15.03; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.14; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, плава, бела.
(511) Кл. 9: акумулатори.
(111) 78325
(210) Ж- 2019-103

(531) 01.15.15; 24.17.04; 26.04.16; 26.04.22; 26.11.01;
26.11.12; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, светло плава, бела, сива.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.
(181) 08.10.2029.
(220) 08.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Ана Петровић, Пећска 9, 11000 Београд, RS
(540)

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) Бранка Матијашевић ПР ПОЛИКЛИНИКА
"ETERNA MEDYCAL SYSTEM", Молерова 3,
Београд, RS
(540)

(111) 78323
(210) Ж- 2019-1569

(531) 26.01.06; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) црвена, наранџаста, зелена и црна
(511) Кл. 5:
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 и пића прилагођена за медицинску примену.
Кл. 40: пружање информација у области производње
хране.
Кл. 43: припрема хране и пића; пружање хране и
пића; услуге припреме хране; пружање савета и
информација преко интернета у вези са
комбиновањем вина и хране.
Кл.
44:
нутриционистичко
саветовање;
нутриционистичко и прехрамбено саветовање;
прехрамбени и нутриционистички савети; пружање
информација о прехрамбеним и нутриционистичким
саветима.
(111) 78324
(210) Ж- 2019-1552

(181) 04.10.2029.
(220) 04.10.2019.
(151) 17.01.2020.
(732) EXOL-STARTER DOO BEOGRAD, Игора
Васиљева 33н, 11000 Београд, RS
(540)
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(531) 26.04.01; 26.11.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(591) циклама: C:0, М:80, Y:0, K:0; зелена: C:90, M:0,
Y:30, K:0.
(511) Кл. 3: козметичке креме, шминка, парфеми,
козметички,
препарати
за
негу
коже.
Кл. 41: припремање и вођење семинара, припремање
и вођење симпозијума, организовање и вођење
радионица (обука).
(111) 78326
(210) Ж- 2019-1370

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 20.01.2020.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, 11000 Београд
(540)

VIGANTOLVIT
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и лекови;
дијетална храна и супстанце за медицинску
употребу; додаци прехрани за људе и бебе;
медицински гипс и медицински фластери; витамини
и витамински препарати; минерални додаци
прехрани за медицинске сврхе; препарати са
пробиотским бактеријама за медицинске сврхе.
(111) 78327
(210) Ж- 2019-1499

(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 20.01.2020.
(732) ADBALU d.o.o. Beograd, Господар Јованова 9,
11000 Београд-Стари град, RS
(740) Адвокат Невена Вучковић и остали., Косовска
34, 11000 Београд
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(540)

(531) 03.01.16; 03.01.24; 16.01.17; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, светло плава, наранџаста, бела.
(511) Кл. 9: рачунарски програми; софтвери за
рачунарске игре, снимљени; софтвери за рачунарске
игре, који се могу преузети; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; компјутерски хардвер; софтвери за
рачунарске
игре,
снимљени;
интерактивни
мултимедијални софтвер за игре; програми за
електронске игре; програми за рачунарске игре;
програми за интерактивне видео игре; софтвер за
електронске игре за бежичне уређаје; софтвер за
електронске игре за мобилне телефоне; рачунарске
игре које се могу преузети; софтвер за електронске
игре за ручне електронске уређаје; програми за
рачунарске игре који се могу преузети преко
интернета; софтвер за рачунарске игре и упутства у
електронском формату који се продају заједно;
програми за рачунарске игре који се могу преузети
преко глобалне рачунарске мреже и бежичних
уређаја; програми за рачунарске игре који се могу
преузети
са
глобалне
рачунарске
мреже;
интерактивни мултимедијални рачунарски програми;
оперативни рачунарски програми, снимљени;
програми видео игара; програми за мрежне
оперативне системе; програми за обраду података;
рачунарски оперативни програми; рачунарски
програми и софтвер; рачунарски програми [софтвер];
рачунарски програми за креирање корисничког
интерфејса; рачунарски програми, који се могу
преузимати;
апликацијски
софтвер;
софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
интерактивни забавни софтвер за рачунаре;
интерактивни рачунарски софтвер; платформе
рачунарског софтвера; производи из категорије
рачунарског софтвера; рачунарски алати за развој
софтвера;
рачунарски
софтвер,
снимљени;
рачунарски софтвер, фирмвер и хардвег; рачунарски
хардвер и софтвер; софтвери и апликације за
мобилне уређаје; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне; рачунарски софтвери за видео и
рачунарске игрице; рачунарски софтвер из
категорије видео игара; рачунарски хардвери и
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софтвери за виртуалне валуте; софтвер за графичко
корисничко окружење (интерфејс); апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
помоћни рачунарски софтвери, који се могу
преузети; рачунарски софтвер који се може преузети;
упутства за рад и употребу за рачунарски софтвер у
дигиталном формату; интерактивни забавни софтвер
за играње видео игара који се може преузети;
интерактивни
забавни
софтвер
за
играње
рачунарских игара који се може преузети; софтвер за
измену и омогућавање преноса слике, аудио, аудиовизуелног и видео садржаја и података; софтвер који
омогућава приступ виртуелном тржишту; алатке за
развој компјутерског софтвера; компјутерски
софтвер за употребу као интерфејс за програмирање
апликација (АПИ); интерфејс за програмирање
апликација (АПИ) за компјутерски. софтвер за
омогућавање проналажења, учитавања, преузимања,
приступа и управљања подацима; компјутерски
софтвер за пренос и приказивање дигиталних
садржаја; рачунарски софтвер као апликациони
програмски интерфејс (АПИ) који омогућава
повраћај, постављање, преузимање, приступ и
управљање подацима; рачунарски софтвер, а
нарочито рачунарски софтвер који омогућава
учитавање,
преузимање,
приступ,
пренос,
приказивање, обележавање, логовање, стриминг,
повезивање, дељење или на други начин
обезбеђивање електронских медија или информација
путем компјутера и/или мобилних телефона и/или
других електронских уређаја и комуникационих
мрежа; софтвер за друштвено умрежавање и
интеракцију са он-лајн заједницом; рачунарски
хардвер; софтвер за прикупљање, управљање,
уређивање,
организовање,
модификовање,
преношење, дељење и чување података и
информација; рачунарски софтвер за електронску
трговину који се може преузимати а који омогућава
корисницима да извршавају електронске пословне
трансакције путем глобалних рачунарских и
комуникационих мрежа; софтвер за слање и примање
електронских порука, упозорења, обавештења и
подсетника; магнетно кодиране поклон картице;
софтвер за управљање, мерење и ширење рекламних
садржаја трећих лица; огласни сервер, наиме,
рачунарски сервер за чување реклама и постављање
реклама на интернет странице; софтвер за игрице
виртуелне реалности; софтвер за игрице проширене
стварности; софтвер за игрице мешовите реалности;
рачунарски
хардвер
за
игрице
проширене
стварности; рачунарски хардвер за игрице мешовите
реалности;
рачунарске
периферне
јединице;
електронски софтвер за игре за ручне уређаје;
електронски софтвер за игре за ручне електронске
уређаје; електронски софтвер за игре; софтвер за
видео
игре;
програми
за
интерактивне
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мултимедијалне рачунарске игре; електронски
програми за игрице који се могу преузимати;
софтвер за рачунарске игрице; софтвер за
интеграцију електронских података у стварна
окружења у сврху забаве, образовања, игре,
комуникације и друштвеног умрежавања; софтвер за
приступ и преглед текстова, слика и електронских
података који се односе на конференције из области
развоја софтвера; софтвер који омогућава развој,
процену, испитивање и одржавање мобилних
софтверских апликација за преносне електронске
комуникационе уређаје, наиме мобилне телефоне,
паметне телефоне, ручне рачунаре и таблет
рачунаре; софтвер за претварање језика у машинске
команде; софтвер, наиме, софтвер који се извршава
на хардверски одржаваном интерфејсу у сврхе
олакшавања интеракције између људи и машина;
алати за развој софтвера који омогућавају мобилним
софтверским апликацијама приступ бекенд услугама,
наиме, складиштење података, push обавештења и
управљање корисницима; софтвер за резервације;
софтвер за наручивање и/или куповину робе и
услуга; софтвер за бежично слање садржаја, података
и информација; софтвер који омогућава приступ,
приказивање, уређивање, повезивање, дељење или на
други начин пружање електронских медија и
информација путем интернета и комуникационих
мрежа; софтвер који олакшава интеракцију и
комуникацију између људи и платформи вештачке
интелигенције; софтвер у виду мобилне апликације
за креирање, дељење, дистрибуцију и објављивање
огласа; софтвер за геолокацијско оглашавање и
промоцију производа и услуга; апликациони
програмски интерфејс (АПИ) софтвер који
омогућава прикупљање, постављање, приступ и
управљање подацима; софтвер који појединцима,
групама, компанијама и брендовима омогућава
креирање и одржавање онлајн присуства у
маркетиншке сврхе; софтвер који омогућава
оглашивачима комуникацију и интеракцију са онлајн
заједницама;
софтвер
за
пренос
забавног
мултимедијалног садржаја; апликациони програмски
интерфејс (АПИ) за коришћење у развоју платформи
вештачке интелигенције, наиме, ботова, виртуелних
агената и виртуелних помоћника; рачунарски
софтвер који се може преузимати; програми за видео
и рачуна реке игре; интерактивни софтвер за забаву;
софтвер за видео приказ; уређаји за пренос
(стримовање) дигиталних медија; софтвер за
снимање, чување, преношење, пријем, приказивање
и анализирање података са рачунарског хардвера
који је носив; софтвер за употребу у креирању и
пројектовању софтвера за виртуелну реалност и
проширену стварност; апликациони програмски
интерфејс (АПИ) за рачунарски софтвер за развој
технологије виртуелне реалности проширене
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стварности; софтвер и фирмвер за програме
оперативног система; рачунарски оперативни
системи; софтвер и фирмвер за омогућавање
електронским уређајима да деле податке и
комуницирају једни са другима; софтвер за
рачунарски
оперативни
систем;
софтверски
управљачки програми (драјвери) за електронске
уређаје који омогућавају комуникацију између
рачунарских хардвера и електронских уређаја;
камере; батерије; пуњачи батерија; футроле за
батерије; батеријски пакети; уређаји за пуњење и
напајање
за
мобилне
електронске
уређаје;
прикључци за пуњење; постоља за пуњење за
мобилне електронске уређаје; базни пуњачи за
мобилне електронске уређаје; екстерне батерије;
екстерни пуњачи; футроле за бежично пуњење;
уређаји за пуњиве електричне батерије, наиме,
пуњиве батерије и преносни напојни уређаји;
пуњиви екстерни батеријски пакети за употребу са
мобилним електронским уређајима; пуњачи за
батерије; адаптери за напајање; електрични
адаптери; електрични и електронски конектори;
адаптери за напајање; торбе и футроле посебно
прилагођене за мобилне електронске уређаје;
актовке, руксаци и торбе за преносиве мобилне
електронске
уређаје;
футроле
за
мобилне
електронске уређаје; пластичне и металне плочице,
поклопци и маске за утичнице, утикаче, прекидаче и
уређаје; заштитни поклопци и кућишта за мобилне
електронске уређаје; заштитне навлаке за мобилне
електронске уређаје; држачи, футроле за ношење око
руке, клипови и торбе који су посебно прилагођени
за мобилне електронске уређаје; зидни носачи за
монтажу мобилних електронских уређаја; постоља за
мобилне електронске уређаје; држачи за мобилне
електронске уређаје; даљи неки управљачи за
мобилне електронске уређаје; каблови и конектори
за електричне аудио уређаје и звучнике; аудио
звучници;
прикључне
станице
за
мобилне
електронске уређаје; звучници; делови и опрема за
електронске
каблове;
електрични
каблови;
прикључни каблови; каблови за оптички пренос
сигнала; каблови за напајање и кабловски конектори;
микрофони; аудио пријемници; аудио предајници;
бежичне рачуна реке периферије; видео дисплеј за
главу; пријемници електронских сигнала; видео
пријемници; бежични предајници и пријемници за
репродукцију звука и сигнала; електрични сензори;
сензори за праћење физичких кретања; софтвер за
слање и примање електронских порука, слика,
фотографија, аудио и аудио визуелног садржаја
путем интернета и комуникационих мрежа; софтвер
у виду мобилне апликације; софтвер за обраду слика,
графике, аудио, видео и текста; софтвер, наиме,
софтвер за размену тренутних порука, софтвер за
размену датотека, комуникациони софтвер који
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омогућава електронску размену података, аудио,
видео слика и графике путем рачунара, мобилних,
бежичних и комуникационих мрежа; софтвер за
управљање личним подацима и софтвер за
синхронизацију података; софтвер за интеракцију са
виртуелном заједницом, и пренос слика, аудио,
аудио визуелног и видео садржаја, фотографија,
видео записа, података, текстова, порука, коментара,
реклама, медијских рекламних комуникација и
информација; софтвер за приказивање и дељење
локације корисника и проналажење, лоцирање и
интеракцију са другим корисницима и местима;
софтвер за употребу у менаџменту за односе са
муштеријама; софтвер за пружање потрошачких
информација; софтвер за поруке; софтвер за
организовање
финансирања
и
расподеле
прикупљених
средстава
и
донација;
телекомуникациона опрема која трећим лицима
омогућава приступ и пренос видео записа, података
и гласа преко глобалних комуникационих мрежа,
наиме мобилни и приступни рачунари и мобилни
телефонски
терминали,
базне
станице
за
примопредајнике и њихови бежичних радио делови,
преносници података, репетитори података, рутери и
прекидачи, преносна кола, интегрисана кола,.
рачунарски хардвер, мобилни клоуд клијенти и
сервери, мултиплексери, процесори дигиталних
сигнала, процесори сигнала радио фреквенција,
логичка кола за мобилне уређаје, електрични
контролери ваздушног саобраћаја, електрични
регулатори покрета, електрични контролери, радио
пријемници, антене, електронски радио компоненти,
софтвер за телекомуникационе апликације и мобилне
језгрене мреже које се састоје од пријемника
података, бежичне мреже и гејтвеја за прикупљање,
пренос и управљање подацима, гласовним и видео
записима; комуникациони софтвер и рачунарски
комуникациони хардвер за комуникацију који
омогућава приступ интернету; софтвер који се може
преузети за стварање индекса података, индекса веб
сајтова и индекса других извора информација.
Кл. 25: одећа,наиме кошуље, мајице, шешири, капе,
дечија одећа, наиме мајице.
Кл. 28: игре; игре памћења.
Кл. 35: маркетиншка истраживања; испитивање
јавног мњења; услуге испитивања тржишта и
информационе
услуге;
услуге
маркетинга,
рекламирања и промоције; изнајмљивање огласног
простора;
објављивање
рекламних
текстова,
рекламирање; оглашавање; услуге које пружају
привредна друштва која се баве оглашавањем
(рекламирањем), тако што за рачун других лица
комуницирају са јавношћу путем свих медија,
рекламирајући све врсте роба и услуга; прикупљање
података
у
компјутерске
базе
података;
систематизација информација у компјутерским
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базама података; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; прикупљање
статистичких података; услуге графичке обраде
материјала
за
рекламне
сврхе;
маркетинг;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; дизајнирање рекламног материјала;
циљни маркетинг; електронски пренос средстава;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге; маркетиншке, рекламне и промотивне услуге;
пружање услуга маркетиншког истраживања и
пружање информација о тржишту; промовисање
робе и услуга трећих лица путем рачунара и
комуникационих мрежа; пословне и рекламне
услуге, наиме, медијско планирање и услуге
куповине простора у медијима за трећа лица;
пословне и рекламне услуге, наиме, рекламне услуге
у вези са праћењем учинка рекламирања, у вези са
управљањем,
дистрибуцијом
и
оглашавањем
реклама, у вези са анализом података о рекламирању,
у вези са извештавањем о подацима о рекламирању и
за оптимизацију учинка рекламирања; саветодавне
услуге из области рекламирања и маркетинга;
омогућавање размене и продаје услуга и производа
трећих лица путем рачунара и комуникационих
мрежа; омогућавање продавцима роба и/или услуга
приступ онлајн тржиштима; омогућавање приступа
онлајн средствима за повезивање продаваца са
купцима; пословно умрежавање; услуге рекламирања
и дистрибуције информација, нарочито пружање
простора за огласе путем глобалне, рачунарске
мреже; омогућавање приступа онлајн рачунарским
базама података и онлајн базама података које се
могу претраживати из области огласа; услуге
припејд поклон картица, нарочито издавање потврда
о поклон картицама које могу бити искоришћене за
робу или услуге; добротворне услуге, нарочито
промовисање јавне свести о добротворним,
филантропским,
волонтерским,
јавним
и
друштвеним радом и хуманитарним активностима;
омогућавање такмичења и подстицајних програма са
наградама који су направљени да препознају, награде
и охрабре појединце и групе које се баве
самопобољшањем, само-испуњењем, добротворним,
филантропским,
волонтерским,
јавним
и
друштвеним радом и хуманитарним активностима и
разменом
креативних
производа;
онлајн
рекламирање и промовисање роба и услуга трећих
лица путем интернета; рекламне и маркетиншке
саветодавне услуге; услуге истраживања тржишта;
организовање и вођење специјалних догађаја у
комерцијалне, промотивне или рекламне сврхе;
организовање, промовисање и вођење изложби,
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сајмова и догађаја у пословне сврхе; организовање и
вођење догађаја, изложби, излагања и конференција
у комерцијалне сврхе из области интерактивне
забаве,
виртуелне
стварности,
потрошачке
електронике и видео игрица; услуге електронских
каталога; рекламирање путем електронских медија;
рекламирање путем мобилних и/или рачунарских
апликација на интернет мрежи или другим
комуникационим мрежама; управљање односа са
клијентима; услуге из области пословне помоћи и
саветодавне услуге; рекламне услуге; ширење
рекламних садржаја трећих лица путем глобалне
рачунарске мреже; ширење огласног материјала
преко интернета за друге; рекламне услуге, наиме,
управљање рекламним кампањама, циљање, услуге
имплементације и оптимизације; маркетиншко
истраживање, наиме, истраживање и анализа
рекламних кампања и склоности потрошача;
дистрибуција видео реклама на интернету у сврху
промовисања робе и услуга трећих лица; услуге
рекламирања, наиме, заказивање и праћење
рекламирања и писање извештаја о рекламирању за
трећа лица; припрема и реализација медијских и
рекламних планова и концепата; "ад сервинг" услуге,
наиме, постављање реклама на веб-сајтове за трећа
лица; услуге рекламирања, наиме, циљање и
оптимизација онлајн рекламирања; управљање
пословним информацијама, наиме, извештавање у
вези пословних информација и пословне аналитике
из области рекламирања и маркетинга; вођење
послова; пословно управљање; пословно управљање
за независне пружаоце услуга; канцеларијски
послови; пословне консултације у вези са
маркетиншким активностима; медијско планирање и
услуге куповине простора у медијима; бренд
консалтинг; дизајнирање рекламног материјала за
трећа лица; промовисање интересовања и свести
јавности о питањима која се тичу приступа глобалне
популације интернету; пословне консултације из
области телекомуникација; саветодавне услуге из
пословног управљања како би пословни субјекти,
невладине организације и непрофитне организације
могле да развију, организују и воде програме који
омогућавају
већи
приступ
глобалним
комуникационим мрежама; рекламирање роба и
услуга за друге путем компјутера и комуникационих
мрежа, мобилних и паметних телефона и преносних
електронских уређаја, а нарочито таблет рачунара;
олакшавање размене и продаје услуга и производа
трећих лица путем компјутера и комуникационих
мрежа, мобилних и паметних телефона и преносних
електронских уређаја, а нарочито таблет рачунара;
услуге онлајн малопродаје које садрже испоруку
дигиталних медија; оглашавање и промовисање робе
и услуга за друге путем глобалне компјутерске
мреже;
пружање
комерцијалне
помоћи
72

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
оглашивачима
у
креирању,
управљању
и
организовању онлајн оглашавања и онлајн спискова
производа; услуге прикупљања, интегрисања и
управљања базом података; помоћ у пословном
управљању; агенције за пружање пословних
информација, анализе цена и трошкова; дистрибуција
рекламног материјала; консултације у пословном
управљању; помоћ у пословном или индустријском
управљању;
ажурирање
огласних
материјала;
истраживање тржишта; пословне процене; пословна
истраживања, изнајмљивање огласних материјала;
консултације у вези са пословним организовањем;
оглашавање; рекламирање; услуге односа са
јавношћу; саветодавне
услуге
у пословном
управљању; компјутерско управљање подацима;
промоција продаје за друге; аутсорсинг (помоћ у
пословању), писање рекламних текстова, прикупљање
статистичких
података,
тражење
спонзора;
оглашавање плаћањем по клику (рау рег click
оглашавање).
Кл. 36: услуге обраде финансијских трансакција,
наиме
обрачун
и
измирење
финансијских
трансакција путем компјутера и комуникационих
мрежа; услуге обраде плаћања; електронски пренос
средстава; електронски пренос средстава; издавање
вредносних бонова; издавање вредносних бонова као
награда за лојалност потрошача: издавање
вредносних бонова у виду поклон ваучера; издавање
припејд поклон картица; обрада електронских
плаћања рачуна; обрада електронских плаћања;
обрада електронских готовинских трансакција;
пренос новчаних средстава електронским путем;
пренос средстава путем мрежа за електронску
комуникацију;
реализација
финансијских
трансакција; реализација онлајн финансијског
пословања; омогућавање сигурних комерцијалних
трансакција и начина плаћања; електронска обрада и
пренос података о плаћању рачуна за кориснике
интернета и комуникационих мрежа; услуге
електронског преноса средстава; услуге финансијске
размене, наиме, обезбеђивање виртуелне валуте за
коришћење од стране чланова онлајн заједнице
путем компјутера и комуникационих мрежа; услуге
обрада трансакција кредитних картица, дебитних
картица и поклон картица; трговачке услуге, наиме
услуге обраде платних трансакција; пружање услуге
електронског плаћања за трећа лица; финансијске
услуге; услуге обраде платног промета; услуге
финансијских
трансакција;
олакшавање
и
организовање
финансирања
и
расподеле
прикупљених средстава и донација; услуге донација
и прикупљања средстава у добротворне сврхе путем
интернета; електронски пренос виртуелних валута;
електронски пренос виртуелних валута за употребу
чланова онлајн заједнице путем глобалне рачуна
реке мреже.
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Кл. 38: телекомуникације; обезбеђивање приступа
електронским
и
онлајн
базама
података;
телекомуникационе услуге, наиме електронски
пренос
података,
порука
и
информација;
обезбеђивање онлајн комуникационих линкова.
(веза) који пребацују кориснике wеб страна ка
другим локалним и глобалним wеб странама;
олакшавање приступа wеб странама трећих лица
путем универзалног логовања (пријављивања);
услуге емитовања аудио, текстуалних и видео
садржаја
путем
компјутера
или
других
комуникационих мрежа, наиме учитавање, пренос,
приказивање, обележавање и електронски пренос
података, информација, звука и видео слика;
омогућавање приступа рачунарским, електронским и
онлајн базама података; телекомуникационе и рачуна
реке услуге " peeг-to-peeг" мреже, наиме,
електронски пренос слика, аудио-визуелног и видео
садржаја, фотографија, видео записа, података,
порука, реклама, комуникација и информација код
медијског оглашавања; услуге видео конференција;
пружање услуга техничке подршке у вези
коришћења комуникационе опреме; омогућавање
приступа објектима и опреми за видео конференције;
телеконференција;
обезбеђивање
приступа
телекомуникационим
мрежама
и
интернету;
повезивање
на
интернет;
информације
о
телекомуникацијама; обезбеђивање портала за
заједничко коришћење видео записа; услуге
емитовања које укључују снимање на мрежу,
постављање, приказивање, излагање, означавање,
услуге заједничког коришћења и обезбеђивање на
друге начине електронских медија или информација
преко интернета или других комуникационих мрежа;
услуге електронске комуникације; преношење
порука, података и садржаја преко интернета и
комуникационих мрежа; пренос електронских
медија, мултимедијалних садржаја, видео записа,
филмова, слика, графичких приказа, текста,
фотографија, игара, садржаја које стварају
корисници, аудио садржаја, и информација преко
интернета
и
других
компјутерских
и
комуникационих мрежа; обезбеђивање дигиталне
дистрибуције аудио и видео емитовања програма
преко
глобалне
компјутерске
мреже.
Кл. 41: разонода; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге игара које се пружају на
интернету са рачунарске мреже или мреже мобилне
телефоније; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге разоноде; услуге
размене фотографија и видео записа; услуге
електронског издаваштва за трећа лица; услуге
разоноде, наиме, олакшавање играња интерактивних
игрица и игрица за једног или више играча за игрице
које се играју на интернету или на комуникационим
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мрежама;
пружање
информација
о
онлајн
компјутерским и видео игрицама које се играју на
интернету или путем комуникационих мрежа;
организовање и вођење такмичења и вођење догађаја
за играче видео игара и компјутерских игара;
омогућавање приступа онлајн ресурсима за
програмере; услуге разоноде, наиме, омогућавање
приступа рачунарским игрицама и интерактивној
забави; омогућавање приступа компјутерској игрици
коју, на читавој мрежи, могу играти корисници
мреже; омогућавање приступа онлајн игрицама;
услуге из области разоноде, наиме, омогућавање
приступа онлајн видео игрицама; организовање и
вођење конференција из области образовања;
организовање изложби и догађаја из области развоја
софтвера у образовне сврхе; обука из области
стратегијског планирања медија у вези са
рекламирањем,
маркетингом
и
пословањем;
омогућавање приступа рачунарским, електронским и
онлајн базама података из области разоноде;
издавачке услуге, наиме, издавање електронских
публикација за трећа лица; услуге разоноде, наиме,
организовање и вођење такмичења за подстицање
употребе и развоја интерактивне забаве, виртуалне
реалности, проширене реалности, потрошачке
електронике и хардвера и софтвера за видео игре;
производња софтвера за видео игрице и
компјутерске игрице; услуге игрица које се пружају
онлајн са рачунарске мреже; омогућавање приступа
онлајн компјутерским и интерактивним игрицама;
производња софтвера за видео игрице и
компјутерске игрице; обезбеђивање софтвера за
онлајн игрице; услуге разоноде, наиме, омогућавање
приступа
интерактивним
игрицама;
услуге
производње софтвера за мултимедијалну разоноду;
услуге мултимедијалне продукције; пружање
информација из области забаве из индекса за
претраживање и база информација за претраживање,
укључујући текстове, електронска документа, базе
података, графике, фотографске слике и аудио
визуелне
информације,
преко
интернета
и
комуникационих мрежа; организовање, промовисање
и вођење изложби, сајмова и догађаја у пословне
сврхе; пружање информација у вези онлајн
компјутерских игрица и видео игрица које се играју
путем компјутера или комуникационих мрежа;
организовање и вођење такмичења и вођење догађаја
за играче видео игара и компјутерских игара;
организовање изложби из области интерактивне
забаве,
виртуалне
стварности,
потрошачке
електронике и индустрије видео игрица у културне
или образовне сврхе; организовање и вођење
едукативних конференција; организовање изложби и
догађаја из области развоја софтвера у едукативне
сврхе; услуге образовања; вршење обуке; спортске и
културне активности;
омогућавање
приступа
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компјутерским, електронским и онлајн базама
података за употребу у едукативне, рекреативне и
забавне сврхе из области разоноде и из области
секундарних, студентских, друштвених интересних
група и интересних група заједнице; пружање
компјутерских, електронских и онлајн база података
у области забаве и у пољима секундарних,
академских, социјалних и интересних група
заједнице; услуге размене фотографија и видеа;
услуге електронске публикације за друге; услуге
забаве, посебно услуге олакшавања интерактивних и
игара са више и са једним играчем за игре игране
путем компјутера или комуникационих мрежа;
припремање и вођење такмичења за видео игрице и
играче компјутерских игара; образовне услуге;
припремање обуке; разонода; обезбеђивање портала
за заједничко коришћење видео записа за сврхе
образовања и разоноде; умножавање рачунарских
програма; израда и одржавање веб страница за друге;
забава у виду квизова који се одвијају уживо; онлајн
услуге забаве организовање и реализација такмичења
[образовање или забава]; пружање забаве; пружање
услуга он-лајн забаве у виду забавних игара;
пружање услуга он-лајн забаве у виду турнира игара,
фиктивних спортских лига и забавних игара; услуге
игара које се пружају на интернету са рачунарске
мреже за потребе забаве и усавршавања; услуге
пружања забавних садржаја онлајн; пружање услуга
игрица путем рачунарске мреже; омогућавање
приступа онлајн ресурсима за програмере;
омогућавање приступа компјутерској игрици коју, на
читавој мрежи, могу играти корисници мреже;
омогућавање приступа рачунарским, електронским и
онлајн базама података из области разоноде;
омогућавање приступа онлајн игрицама; производња
софтвера за видео игрице и компјутерске игрице;
обезбеђивање веб-сајта са публикацијама (које сене
могу преузимати); вршење обуке; услуге разоноде и
образовања које подразумевају електронске медије,
мулимедијалне садржаје, видео записе, филмове,
слике, графичке приказе, текст, фотографије, игре,
садржаје које стварају корисници, аудио садржаје и
односне информације преко компјутерских и
комуникационих мрежа; услуге разоноде, нарочито,
снимање на мрежу, учитавање, постављање,
приказивање,
пуштање,
гледање,
излагање,
означавање, заједничко коришћење, дистрибуирање,
објављивање, или обезбеђивање на друге начине
електронских медија, мултимедијалних садржаја,
видео записа, филмова, слика, графичких приказа,
текста, фотографија, игара, аудио садржаја, и
информација
преко
интернета
и
других
компјутерских и комуникационих мрежа; услуге
промоције за друге; промотивне услуге у виду онлајн
забаве и образовања; услуге објављивања дигиталне
видео, аудио и мултимедијалне разоноде; услуге
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обезбеђивања простора на мрежи за мултимедијалне
образовне
и
забавне
садржаје
за
друге.
Кл. 42:
дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског софтвера и
хардвера;
одржавање
рачунарског
софтвера;
дизајнирање
рачунарског
система;
хостинг
рачунарских сајтова; инсталирање рачунарског
софтвера; саветовање у области рачунарског
софтвера; надгледање рачунарских система; развој
рачунарских платформи; пројектовање, дизајн и
развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера;
компјутерске услуге, посебно, креирање виртуелних
заједница за регистроване кориснике за ангажовање
у социјалном, пословном и умрежавању у заједнице;
компјутерске
услуге,
посебно
хостовање
електронских средстава за друге за организовање и
провођење састанака, догађаја и интерактивних
дискусија путем комуникационих мрежа; услуге
провајдера апликационих услуга (ASP), посебно
хостовање апликација компјутерског софтвера за
друге; пружање информација са претраживачких
пописа и информационих база података, укључујући
текст, електронске документе, базе података,
графике и аудио визуалне информације, на
компјутеру и на комуникационим мрежама;
пружалац апликационих услуга (АСП), наиме,
хостинг софтверских апликација за трећа лица;
пружалац апликационих услуга (АСП), са софтвером
који омогућава и олакшава креирање, уређивање,
постављање,
преузимање,
приступ,
преглед,
објављивање, приказивање, означавање, блоговање,
емитовање, повезивање, бележење, уградњу, или на
други начин пружање електронских медија или
информација путем рачунара, интернета и
комуникационих мрежа; пружање онлајн мреже која
омогућава корисницима да пренесу личне податке и
да поделе личне податке на већи број онлајн
средстава; рачунарске услуге, нарочито пружалац
апликационих услуга са софтвером за апликациони
програмски интерфејс (АПИ) који омогућава
корисницима да врше електронске пословне
трансакције путем глобалне рачунарске мреже;
софтвер као услуга (СМС) са софтвером за слање и
примање електронских порука, обавештења и
упозорења и који олакшава извршење електронских
пословних трансакција путем интернета
и
комуникационих мрежа; пружање софтвера за
употребу у пројектовању, управљању, мерењу,
анализирању, дистрибуцији и уручивању рекламних
садржаја трећих лица; пружалац апликационих
услуга са софтвером за апликациони програмски
интерфејс
(АПИ)
за
управљање,
праћење,
извештавање и мерење медијског планирања,
куповине медија и рекламирање трећих лица;
обезбеђивање платформе за онлајн куповину
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рекламног
простора,
наиме,
обезбеђивање
софтверских програма који се не могу преузимати
који омогућавају купцима и продавцима онлајн
реклама да купују и продају рекламни инвентар;
платформа као услуга (ПМС) са рачунарским
софтверским платформама за употребу у куповини и
ширењу оглашавања; пружалац апликационих услуга
(АСП) са софтвером који се користи за куповину,
продају,
пројектовање,
управљање,
праћење,
вредновање, оптимизацију, циљање, анализирање,
достављање и извештавање у вези оглашавања и
маркетинга
путем
интернета;
пружалац
апликационих услуга (АСП) са софтвером за
коришћење у пројектовању и управљању кампањама
за онлајн оглашавање и маркетинг; пројектовање и
развој софтвера за рачунарске игре и софтвера за
видео игре за коришћење на рачунарима, видео
игрицама и рачунарским мрежама; развој хардвера за
употребу са електронским и интерактивним
мултимедијалним
игрицама;
услуге
развоја
електронских и интерактивних мултимедијалних
игрица;
услуге
пројектовања,
инжењеринга,
истраживања, развоја и тестирања из области развоја
мобилног
апликативног
софтвера;
техничке
консултације из области развоја мобилног
апликативног софтвера; обезбеђивање софтвера који
омогућава развој, процену, тестирање и одржавање
мобилних софтверских апликација за преносиве
рачунарске уређаје; обезбеђивање рачунарског
софтвера као интерфејса за програмирање
апликација (АПИ) који омогућава корисницима да
изврше електронске пословне трансакције путем
интернета; обезбеђивање софтвера за обраду
електронских плаћања; платформа као услуга (ПМС)
са рачунарским софтвером који омогућава
корисницима да изврше пословне трансакције и
трансакције електронске трговине; обезбеђивање
рачунарског
софтвера
као
интерфејса
за
програмирање апликација (АПИ) за употребу у
електронским порукама и преносу аудио записа,
видео записа, слика, текста, садржаја и података;
обезбеђивање софтвера за електронске поруке;
обезбеђивање софтвера за резервације; обезбеђивање
софтвера за наручивање и/или куповину робе и
услуга; пружалац апликационих услуга (АСП) са
софтвером који омогућава или олакшава наручивање
и/или куповину робе и услуга пружалац платформе
за онлајн куповину видео реклама, наиме
обезбеђивање софтверских програма који се не могу
преузимати
ради
омогућавања
купцима
и
продавцима онлајн видео реклама да купују и
продају инвентара за видео рекламирање; платформа
као услуга (ПААС) са рачунарским софтверским
платформама које се користе у куповини и
дистрибуцији рекламног простора; пружалац
апликационих услуга (АСП) са софтвером који се
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користи за куповину, продају, праћење, вредновање,
оптимизацију, циљање, анализу, испоруку и
извештавање о онлајн оглашавању и маркетингу;
пружалац апликационих услуга (АСП) са софтвером
за коришћење у пројектовању и управљању онлајн
видео рекламним и маркетиншким кампањама;
обезбеђивање
софтвера
за
оглашиваче
за
комуницирање и интеракцију са онлајн заједницама;
обезбеђивање софтвера за постављање, преузимање,
архивирање, пренос и размену слика, аудиовизуелног и видео садржаја и повезаних текстова и
података; обезбеђивање онлајн средстава са
могућношћу привремене употребе софтвера (који се
не може преузимати) за слање и примање
електронских
порука,
тренутних
порука,
електронских упозорења и подсетника, слика,
фотографија, слика, графика, података, аудио, видео
и аудио визуелног садржаја путем интернета и
комуникационих мрежа; софтвер за електронску
трговину који омогућава корисницима да врше
електронске пословне трансакције преко интернета;
рачунарски софтвер за електронску трговину који се
може преузимати, а који омогућава корисницима да
извршавају електронске пословне трансакције путем
глобалних рачунарских и комуникационих мрежа;
омогућавање привременог коришћења рачунарског
софтвера који се не може преузимати за приступ,
прикупљање, приказивање, уређивање, повезивање,
модификовање,
организовање,
означавање,
стримовање, дељење, чување, емитовање и на други
начин
омогућавање
приступа
електронским
медијима, фотографијама, сликама, графикама,
аудио-визуелном
садржају,
подацима
и
информацијама путем интернета и комуникационих
мрежа; рачунарске услуге, наиме, пружање
информација из области развоја технологије и
софтвера путем интернета и комуникационих мрежа;
пројектовање и развој хардвера и софтвера за
рачунарске игре; пројектовање и развој хардвера и
софтвера за видео игре; услуге рачунарског
програмирања које омогућавају стварање видео
записе и игрица виртуелне реалности; развој
софтвера; развој интерактивног мултимедијалног
софтвера; одржавање и поправак рачунарског
софтвера; омогућавање привременог коришћења
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
пренос, размену, пријем, преузимање, приказивање,
интеракцију и трансфер садржаја, текстова,
визуелних дела, аудио дела, аудиовизуелних дела,
књижевних дела, података, датотека, докумената и
електронских дела; рачунарске услуге, наиме,
пружање
информација
из
области
развоја
технологије и софтвера путем глобалне рачунарске
мреже; услуге техничке подршке, наиме, решавање
проблема у виду дијагностиковања проблема
рачунарског хардвера и софтвера; рачунарске услуге,
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наиме, услуге хостинг провајдера на облаку;
омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера који се не може преузимати за рачунарство
у облаку а који се користи за електронско
складиштење података; услуге дељења датотека,
наиме, омогућавање трећим лицима да приступе
онлајн објектима који садрже технологију која
омогућава корисницима да постављају и преузимају
електронске датотеке; омогућавање приступа онлајн
софтверу који се не може преузимати; пружалац
апликационих услуга, наиме пружање, хостинг,
управљање, развој и одржавање апликација,
софтвера, веб страница и база података из области
бежичне комуникације, приступа информацијама за
мобилне уређаје и даљинског управљања подацима
за бежичну испоруку садржаја на ручне рачунаре,
лаптопове и мобилне електронске уређаје; пружалац
апликационих услуга (АСП); омогућавање приступа
онлајн објектима омогућавајући корисницима да
поставе, модификују и деле аудио записе, видео
записе, фотографије, текст, графике и податке;
омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера који се не може преузимати и апликација за
размену тренутних порука; рачунарске услуге,
наиме, стварање онлајн заједнице за регистроване
кориснике; обезбеђивање софтвера и апликација за
управљање односа са клијентима (ЦРМ); пружалац
апликационих услуга (АСП) са софтвером за
управљање односа са клијентима (ЦРМ); рачунарске
услуге, нарочито, пружалац апликационих услуга са
софтвером који се користи као интерфејс за
програмирање апликација (АПИ) за управљање
односа са клијентима (ЦРМ); хостинг дигиталног
[виртуелна и проширена стварност] садржаја на
интернету; научне и технолошке услуге и
истраживање и пројектовање у вези са наведеним;
услуге индустријске анализе и истраживања;
рачунарске услуге, наиме, омогућавање даљинског
управљања уређајима преко рачунарских мрежа,
бежичних мрежа или интернета; обезбеђивање
софтвера
за
олакшавање
и
организовање
финансирања и расподеле прикупљених средстава и
донација; обезбеђивање софтвера за услуге
финансијских донација и прикупљања средстава у
добротворне сврхе путем интернета. дизајнирање
софтвера за рачунарске игре; пружалац развој
софтвера за рачунарске игре; дизајн и развој
софтвера за рачунарске игре; развој рачунарског
хардвера за рачунарске игре; развој рачуна рских
програма и софтвера за рачунарске игре; дизајн и
развој софтвера за рачунарске игре; креирање
софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; дизајн и
развој рачунарског софтвера; дизајнирање и
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
развој и имплементација софтвера; дизајнирање
рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарског
76

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
хардвера и софтвера; дизаjнирање и писање
рачунарског софтвера; изнајмљивање и одржавање
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера и
програма; изнајмљивање рачунарског хардвера и
софтвера; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација софтвера за базе података;
инсталација софтвера за рачунарске системе;
испитивање рачунарског хардвера и софтвера;
истраживања у области рачунарског софтвера;
одржавање рачунарског софтвера; пројектовање и
коришћење системског софтвера; пројектовање
оперативног системског софтвера; софтвер у виду
сервиса [СааС]; услуге подршке за рачунарски
софтвер; дизајн и развој рачунара и рачунарског
софтвера; дизајн и развој архитектуре рачунарског
софтвера; дизајн и развој рачунарског хардвера и
софтвера; дизајнирање, развој и програмирање
рачунарског софтвера; дизајнирање, програмирање и
одржавање рачунарског софтвера; истраживања у
области рачуна рских програма и софтвера;
истраживања у области рачунарског хардвера и
софтвера; конфигурација рачунарског хардвера
путем
софтвера;
прилагођено
дизајнирање
рачунарског хардвера и софтвера; програмирање
софтвера за развој веб сајтова; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера; пројектовање
рачунарског софтвера по захтеву корисника; развој
решења за примену рачунарског софтвера;
рачунарско
програмирање;
рачунарско
програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера;
саветовање о дизајну и развоју рачунарског
софтвера; услуге испитивања рачунарског хардвера и
софтвера; дизајн и развој оперативног софтвера за
рачунарске мреже и сервере; дизајн и развој
рачунарског хардвера, софтвера и базе података;
дизајн и развој софтвера из области мобилних
апликација; дизајнирање, инсталирање, ажурирање и
одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање,
развој, инсталирање и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација, одржавање, ажурирање и
надоградња рачунарског софтвера; консултантске
услуге у области дизајна рачунарског софтвера;
пружање информација у области развоја рачунарског
софтвера; пружање информација у области дизајна
рачунарског софтвера; пружање информација о
пројектовању и развоју рачунарског софтвера;
развој, ажурирање и одржавање софтвера и система
база података; утврђивање проблема код рачунарског
софтвера [техничка подршка]; утврђивање проблема
са рачунарским хардвером коришћењем софтвера;
дизајн и развој софтвера и хардвера за претварање
података и мулти медијских садржаја из и у
различите протоколе; дизајнирање рачунарског
софтвера, рачунарског фирмвера, рачунарског
хардвера и рачунарских система; истраживање и
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консултантске услуге које се односе на рачунарски
софтвер; истраживање које се односи на развој
рачунарских програма и софтвера; консултантске и
информативне услуге које се односе на дизајн
софтвера; консултантске услуге које се односе на
дизајн и развој рачунарских софтвер програма;
консултантске услуге које се односе на дизајн,
програмирање и одржавање рачунарског софтвера;
консултовање и саветовање из области пројектовања
и развоја компјутерског хардвера и софтвера;
конфигурација, инсталација, дијагноза кварова,
поправка, надоградња и ажурирање рачунарског
софтвера; пружање информација о изради и развоју
рачунарског. софтвера, система и мрежа; саветодавне
и консултантске услуге које се односе на рачунарски
софтвер; услуге истраживања и развоја које се
односе на рачунарски софтвер; услуге истраживања
и развоја које се односе на рачунарски хардвер и
софтвер; услуге развоја у области рачунарског
софтвера и саветодавне услуге у вези са тим;
консултантске услуге које се односе на дизајн и
развој рачунарског софтвера и архитектуре хардвера;
саветодавне услуге у области компјутерске
технологије; саветовање о сигурности рачунара
саветовање у вези информационих технологија;
графички дизајн; истраживање и развој нових
производа за друге; поновно успостављање
рачунарских података; анализа рачунарских система;
компјутерске услуге; компјутерске услуге у виду
прилагођених
веб
страница
са
подацима,
персоналним профилима и подацима обликованим
према кориснику; пружање онлајн софтвера који се
не може преузети; пружање онлајн софтвера који се
не може преузети за креирање и одржавање веб
сајтова и блогова; пружање онлајн софтвера који се
не може преузети а који омогућава онлајн
складиштење докумената и база података пружање
онлајн софтвера који се не може преузети за
праћење, управљање и оптимизовање оглашавања и
промотивних кампања, и израчунавање добитка од
инвестиција у вези са наведеним; пружање онлајн
софтвера који се не може преузети за управљање,
прикупљање, надзирање и анализирање саобраћаја
на мрежи, блоговима и другим онлајн местима,
корисничких склоности и линкова у реалном
времену; услуге техничке подршке, наиме решавање
проблема у софтверу за управљање, прикупљање,
надзирање и анализирање саобраћаја на мрежи,
блоговима и другим онлајн местима, корисничких
склоности и линкова; услуге дизајна и развоја за
друге софтвера за управљање, прикупљање,
надзирање и анализирање саобраћаја на мрежи,
блоговима и другим онлајн местима, корисничких
склоности и линкова; услуге техничке подршке и
консултантске услуге у вези са свим горе наведеним;
компјутерске консултантске услуге; рачунарске
ЗИС / RS / IPO

Ж
услуге, наиме, стварање виртуелне заједнице како би
регистровани корисници делили, прегледали,
претплатили се на и имали интеракцију са сликама,
аудио-визуелним и видео садржајем и повезаним
подацима информацијама.
(111) 78328
(210) Ж- 2019-1592

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 20.01.2020.
(732) Kvantum Sport d.o.o., Булевар Милутина
Миланковића 11A, 11070 Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 9:
кодиране картице лојалности.
Кл. 35: управљање програмима лојалности потрошача;
управљање програмима лојалности купаца; управљање
програма
награђивања
лојалности;
управљање
програмима лојалности који укључују попусте или
подстицаје; услуге истраживања тржишта у погледу
лојалности купаца; организовање и управљање
програмима лојалности купаца; организовање и
управљање програмима лојалности купаца; промоција
продаје кроз програме лојалности купаца; управљање
програма награђивања лојалности са трговачким
маркицама; маркетиншка истраживања, нарочито
маркетинг лојалности купаца, укључујући и
презентацију робе и услуга; организовање програма
лојалности купаца за комерцијалне, промотивне или
рекламне сврхе; организовање, управљање и надзор
програма лојалности купаца; организовање, управљање
и надзор програма лојалности и подстицајних
програма; организовање, управљање и надзор програма
лојалности и подстицајних програма; малопродајне
услуге са интерактивним бонус програмом за купце;
промоција лојалности купаца (вођење програма бонуса
за маркетиншке сврхе); привлачење купаца и брига о
купцима путем поштанског оглашавања (слање поште);
издавање картица без функције плаћања купцима за
бонусе и подстицајне програме, са бонус функцијама.
Кл. 36: услуге обраде плаћања купонима за верност;
издавање вредносних бонова као награда за лојалност
потрошача; пружање готовинских и других попуста за
употребу кредитне картице као део програма лојалности
купаца; издавање картица за електронско плаћање у вези
са програмима бонуса и награда.
(111) 78329
(210) Ж- 2019-1369

(181) 06.09.2029.
(220) 06.09.2019.
(151) 20.01.2020.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
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(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, 11000 Београд
(540)

VIGANTOLETTEN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и лекови;
дијетална храна и супстанце за медицинску
употребу; додаци прехрани за људе и бебе;
медицински гипс и медицински фластери; витамини
и витамински препарати; минерални додаци
прехрани за медицинске сврхе; препарати са
пробиотским бактеријама за медицинске сврхе.
(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 20.01.2020.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York, 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 03.07.01; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.25; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива.
(511) Кл. 34: дуван; артикли за пушаче; шибице.
(111) 78332
(210) Ж- 2019-1256

(181) 14.08.2029.
(220) 14.08.2019.
(151) 21.01.2020.
(732) FRUVITA DOO BEOGRAD, Тошин бунар 274
г, 11000 Београд, RS
(540)

(111) 78330
(210) Ж- 2019-1581

(531) 05.03.14; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) црвена, бела, зелена
(511) Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 78333
(210) Ж- 2019-1228

(531) 25.03.05; 26.01.03; 26.01.24; 26.05.08
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
кардиоваскуларних болести и поремећаја, болести и
поремећаја
централног
нервног
система,
неуродегенеративних, неуролошких, гастроинтестиналних,
метаболичких и бубрежних болести и поремећаја;
фармацеутски препарати за лечење транстиретинске
амилоидозе.
(181) 25.09.2029.
(220) 25.09.2019.
(151) 20.01.2020.
(732) G M B GENERAL TRADING L.L.C, P.O. Box:
97131 – Deira, Dubai, United Arab Emirates, Dubai, AE
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28 а, 11000, Београд
(540)

(181) 07.08.2029.
(220) 07.08.2019.
(151) 21.01.2020.
(732) Светозар Колесар, Отона Жупанчића 28/26,
Београд, RS
(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77,
11000 Београд
(540)

(111) 78331
(210) Ж- 2019-1501
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(531) 01.01.02; 02.03.16; 02.03.23; 14.07.01; 22.05.10;
22.05.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, плава и бела
(511) Кл. 7: машине нарочито 3Д штампачи; машине за
штампање за индустријску и комерцијалну производњу.
Кл. 9: онлајн софтвери који се могу користити у
тродимензионалном скенирању и штампању;
софтвер за штампање и обраду слика односно
софтвер за тродимензионално скенирање, уређивање
таквих слика и управљање тродимензионалним;
штампачи којима се такве фотографије штампају
односно
тродимензионални
скенери
и
тродимензионалне платформе.
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Кл. 17: пластични композитни материјал у облику
праха и пелета за употребу у производњи адитива;
пластика у прахастом облику; полупрерађена
пластика; полупрерађена термопластика у облику
пелета; полупрерађена термопластика у облику
праха;
термопластична
једињења
односно
полупрерађена термопластика у праху или пелету;
пластика у екструдираном облику за употребу у
даљој производњи, полуобрађени термопластични
прах који се користи за 3Д штампање: полуобрађени
АБС прах за употребу у штампању, полуобрађени
ПЛА прахови за употребу у 3Д штампи.
(111) 78334
(210) Ж- 2019-1427

(181) 18.09.2029.
(220) 18.09.2019.
(151) 21.01.2020.
(732) НАША ЈАБУКА д.о.о., Водањ б.б., 11328
Водањ, RS
(540)

Ж
(111) 78336
(210) Ж- 2019-2082

(181) 30.12.2029.
(220) 30.12.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 8410001
Beer Sheva, IL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

METAPRO
(511) Кл. 5: пестициди, инсектициди, фунгициди и
хербициди.
(111) 78337
(210) Ж- 2019-2080

(181) 30.12.2029.
(220) 30.12.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 8410001
Beer Sheva, IL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PROTHAGO
(511) Кл. 5: пестициди, инсектициди, фунгициди и
хербициди.
(531) 05.07.13; 09.07.25; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.07
(591) зелена, црвена, браон.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће.
Кл. 31: сирови и непрерађени пољопривредни,
хортикултурни и шумарски производи; свеже и
непрерађено воће, поврће, чак и после прања и
воскирања; коштуњаво воће и семење; свеже
зачинско биље; природне биљке и цвеће; цветне
луковице, саднице; сирово и непрерађено зрневље и
семе; семе за садњу; непрерађене житарице; храна за
животиње.
Кл. 44: орезивање дрвећа, уништавање штеточина за
пољопривреду,
аквакултуру,
хортикултуру и
шумарство, уништавање корова.
(111) 78335
(210) Ж- 2019-2081

(181) 30.12.2029.
(220) 30.12.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 8410001
Beer Sheva, IL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 78338
(210) Ж- 2019-2034

(181) 23.12.2029.
(220) 23.12.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Floor
1, 86, Bulgaria Blvd. , Sofia 1680, BG
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Rivaxo
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, посебно
препарати за кардиоваскуларни систем.
(111) 78339
(210) Ж- 2019-410

(181) 15.03.2029.
(220) 15.03.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Мирко Јанков, Цара Николаја II/25,
11000 Београд, RS
(540)

FORAPRO
(511) Кл. 5: пестициди, инсектициди, фунгициди и
хербициди.
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 01.05.09; 01.05.15; 05.01.16; 24.01.07; 24.01.10;
27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) бордо, бакарно-наранџаста, зелена, плава, бела.
(511) 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.
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(111) 78342
(210) Ж- 2019-1191

(181) 30.07.2029.
(220) 30.07.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE KEPROM DOO, Главна 18,
11080 Београд (Земун), RS
(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,
11000 Београд
(540)

(111) 78340
(210) Ж- 2019-899

(181) 14.06.2029.
(220) 14.06.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) "Вино Жупа" А.Д., Крушевачка 36, 37230
Александровац, RS
(540)

(531) 26.01.02; 26.11.01; 26.11.06; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) златна C-25 M-42 Y-100 K-4, зелена C-96 M-32
Y-100 K-27, бела C-0 M-0 Y-0 K-0
(511) Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.

(531) 24.17.09; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.07.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела и зелена
(511) Кл. 3:
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља-немачког порекла.

(111) 78341
(210) Ж- 2019-1156

(181) 09.09.2029.
(220) 09.09.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона
б.б., 34300, Аранђеловац
(540)

(531) 05.07.02; 26.04.06; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.03
(591) SMYK зелена 100Y-55C, наранџаста 100Y50М; Pantone 376 зеленa, 1495 наранџаста
(526) на реч "BEST SEED PRODUCER"
(511) Кл. 31: семе житарица, непрерађено; зрневље
(житарице); семе за садњу; пшеница; кукуруз; јечам.
Кл. 39:
паковање робе; складиштење робе;
складиштење; изнајмљивање складишта.
Кл. 40: дорада семена по нарученој спецификацији.

(531) 01.15.21; 26.01.19; 26.04.10; 26.04.22; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, светло зелена, бела, сива
(511) Кл. 32: селтзер вода; ароматизована вода;
ароматизована минерална вода; безалкохолна пића;
вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, безалкохолни;
воћни концентрати и пиреи који се користе за
припрему напитака; воћни напици; воћни напици и
воћни сокови; воћни нектар (безалкохолни); воћни
пунч, безалкохолни; воћни сокови; газирана
безалкохолна пића; газирана вода; газирана минерална
вода; газирани воћни сокови; гуарана напици;

(181) 24.07.2029.
(220) 24.07.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Best Beed Producer Doo, Маршала Тита 15/1,
24323 Фекетић, RS
(540)
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(111) 78343
(210) Ж- 2019-1385
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енергетска пића; изворска вода; изотоници; кокосова
вода (напитак); коктели, безалкохолни; коле
(безалкохолна пића); концентровани воћни сокови;
лимунаде; литијум вода; минерална вода (пиће);
минералне и газиране воде и остали безалкохолни
напици; минералне и содне воде; напици за спортисте
обогаћени протеинима; напици са укусом воћа;
негазирана
безалкохолна
пића;
освежавајућа
безалкохолна пића; сода вода; стоне воде; тоник;
флаширана вода за пиће.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(181) 19.09.2029.
(220) 19.09.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Društvo za proizvodnju, promet i usluge
MIŠKOVIĆ doo, Луњевица бб, 32300 Горњи
Милановац, RS
(540)

Ж
(111) 78346
(210) Ж- 2019-1606

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Дијана Каурин, Булевар Михаила Пупина 97,
11000 Београд, RS
(540)

(111) 78344
(210) Ж- 2019-1473

(531) 17.03.02; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела и плава
(511) Кл. 9: лењири са цртицама; лењири са лупом;
лењири.
Кл. 16: канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; школска опрема [свеске и
прибор за писање]; бојанке лењири за цртање;
правоугаони лењири за цртање.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за папир и
канцеларијски прибор.
(111) 78345
(210) Ж- 2019-1485

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) BEČEJKA DOO BEČEJ, Новосадска 163,
21220 Бечеј, RS
(540)

(531) 26.05.08; 26.05.09; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.03
(591) зелена, црвена.
(511) Кл. 31: храна за животиње; живе животиње; семе
житарица, непрерађено; храна за птице; препарати за
товљење животиња; храна за јачање животиња; сточна
храна; храна за стоку; квасац за исхрану животиња;
препарати за живину носиље; нис-производи прераде
житарица за исхрану животиња.

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.01; 26.04.07; 26.04.11; 26.04.16; 26.15.09;
27.05.25; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плаво зелена, црвена и бела
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и друге активности .
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 78347
(210) Ж- 2019-1609

(181) 15.10.2029.
(220) 15.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Orange Bang, Inc., 13115 Telfair Ave., Sylmar,
California 91342, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

BANG
(511) Кл. 32: безалкохолна пића.
(111) 78348
(210) Ж- 2019-1611

(181) 15.10.2029.
(220) 15.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Заједница фудбалских клубова Супер лиге и
Прве лиге Србије, Теразије 3, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6А, 21000 Нови Сад
(540)
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Ж
(531) 21.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) Кл. 25: одећа, обућа; покривала за главу;
спортске мајице, дресови; спортске ципеле;
крампони за фудбалске копачке; штитници за
потколенице (спортска опрема).
Кл. 35: оглашавање, рекламирање.
Кл. 41:
организовање фудбалских такмичења;
организовање
фудбалских
утакмица;
вођење
фудбалских утакмица; забава у виду фудбалских
утакмица; организовање и вођење спортских
такмичења и утакмица у области фудбала; пружање
информација
које
се
односе
на
спорт;
пружање информација о спорту путем интернет
странице; пружање информација у вези спорта и
спортских догађаја; стављање на располагање
објеката за физичко васпитање, игре и спорт; услуге
образовања и оспособљавања које се односе на
спорт; изнајмљивање спортских терена.
(181) 15.10.2029.
(220) 15.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Заједница фудбалских клубова Супер лиге и
Прве лиге Србије, Теразије 3, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6А, 21000 Нови Сад
(540)
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(111) 78350
(210) Ж- 2019-1616

(181) 16.10.2029.
(220) 16.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Адем Драголовчанин, Јабланичка 94, Сјеница, RS
(740) Адвокат Предраг С. Јовановић, Заплањска 76/5,
11000 Београд
(540)

DVE LIPE
(511) Кл. 1: компост, стајска ђубрива, ђубрива.
Кл. 30: брашно и производи од житарица.
(111) 78351
(210) Ж- 2019-1618

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) SAVACOOP d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(111) 78349
(210) Ж- 2019-1613

(531) 26.03.06; 26.03.18; 26.04.11; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 9: лична заштитна опрема, нарочито
заштитна обућа, одећа; обућа (радна заштитна
обућа); заштитне маске; ципеле за заштиту од
несрећа, радијације и пожара; радна заштитна одела.
(111) 78352
(210) Ж- 2019-1619

(531) 21.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела, црна.
(511) Кл. 25: одећа, обућа; покривала за главу;
спортске мајице, дресови; спортске ципеле;
крампони за фудбалске копачке; штитници за
потколенице (спортска опрема).
Кл. 35: оглашавање, рекламирање.
Кл. 41:
организовање фудбалских такмичења;
организовање
фудбалских
утакмица;
вођење
фудбалских утакмица; забава у виду фудбалских
утакмица; организовање и вођење спортских
такмичења и утакмица у области фудбала; пружање
информација које се односе на спорт; пружање
информација о спорту путем интернет странице;
пружање информација у вези спорта и спортских
догађаја; стављање на располагање објеката за
физичко васпитање, игре и спорт; услуге образовања
и оспособљавања које се односе на спорт;
изнајмљивање спортских терена.
82

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) SAVACOOP d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 26.01.20; 26.01.24; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 9: лична заштитна опрема, нарочито
заштитна обућа, одећа; обућа (радна заштитна
обућа); заштитне маске; ципеле за заштиту од
несрећа, радијације и пожара; радна заштитна одела.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
(111) 78353
(210) Ж- 2019-1621

(181) 16.10.2029.
(220) 16.10.2019.
(151) 23.01.2020.
(732) Fareed Khalaf Sons Company (Khalaf Stores),
P.O. Box 586, 11118 Amman, JO
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића
3, 11040 Београд
(540)

(531) 27.05.17; 27.05.25; 28.01.00; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; екстрати
меса; конзервирано, сушено или кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
(111) 78354
(210) Ж- 2019-1160

(181) 25.07.2029.
(220) 25.07.2019.
(151) 24.01.2020.
(732) Техноплум Д.О.О, Кожуар бб, 14214 Бањани, Уб, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 29: јестива уља, масти, ги (пречишћени
путер), маргарин, путер, супе, млеко и млечни
производи, ароматизовано млеко, милк шејк, месо,
риба, живина и дивљач, месни екстракти,
конзервирано, сушено и кувано воће и поврће, преливи
свих врста укључујући и преливе који нису млечни,
слатка павлака за мућење, желеи, џемови, компоти, јаја,
грицкалице на бази кромпира и грицкалице које нису
на бази кромпира, чипс од кромпира, све врсте
конзервисаног и сушеног сочива, пасуља, грашка и
махунарки (које нису за употребу у пољопривреди),
печурке, конзервисан кикирики.
Кл. 30: чоколаде, слаткиши, бомбоне, кекс (свих
врста), колачи, тестенина, макарони, резанци,
инстант резанци, шпагети, резанци за супу, квасац,
прашак за пециво и остали састојци за пекарске
производе, преливи за салату, мајонез, сирће, кечап и
сосови (додаци храни), производи од теста који су
спремни за печење, смрзнуто тесто, смрзнути танки
индијски хлеб (парата), сладолед, смрзнуте
посластице које нису млечне, смрзнуте воћне
посластице, ледене посластице, кафа, чај, какао,
шећер, пиринач, тапиока, саго, замене за кафу, хлеб,
пециво, меласа, со, сенф, брашно од житарица,
зачини, оброк напици (на бази житарица и биљни),
сос ови (умаци) од меса, биљни чајеви, мед.
(111) 78356
(210) Ж- 2019-1610

(181) 15.10.2029.
(220) 15.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) Андрија Ерић, Косте Главинића 10/9,
11000 Београд, RS
(740) Небојша Михаиловић, адвокат, Господар
Јевремова 29, 11000 Београд
(540)
(531) 05.07.06; 05.07.14; 19.03.24; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) окер, плава, бела, светло браон, тамно браон,
зелена, црна
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 78355
(210) Ж- 2019-1716

(181) 30.10.2029.
(220) 30.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box No.
4115, Sharjah, AE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студенски трг 4, 11000 Београд
(540)

AMBER
ЗИС / RS / IPO

D59B
(511) Кл. 9: апарати за пренос звука; апарати за
репродуковање звука; апарати за снимање звука;
аудио и видео пријемници; аудио миксери; звучници;
музичке датотеке, фајлови који се могу преузимати;
оптички компакт дискови (ЦД-ром); уређаји за
електричне и електронске ефекте за музичке
инструменте.
Кл. 35: изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; изнајмљивање огласног
простора;
објављивање
рекламних
текстова;
презентација производа путем средстава комуникације, у
сврху продаје на мало; рекламирање на радију.
Кл. 41: изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање
аудио снимака; изнајмљивање радио телевизијских
апарата;
компоновање
музике;
омогућавање
коришћења он-лајн музике, која се не може
преузимати; продукција музике; продукција радио и
телевизијских програма; услуге диск џокеја.
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Ж
Кл. 43: услуге које пружају лица или установе чији
је циљ припремање хране и пића за потрошњу и
услуге обезбеђења исхране и смештаја у хотелима,
пансионима или другим установама које обезбеђују
привремени смештај.
(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Jанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(111) 78357
(210) Ж- 2019-1467

MOTIVO
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78358
(210) Ж- 2019-1615

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA DOOBEOGRAD, Сурчинска 10е, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.25
(511) Кл. 28: играчке, игре, предмети за игру, наиме,
фигуре акционих ликова, аутомати и машине на
жетон за играње игрица, балони, друштвене игре,
игре са картама, дечја козметика за игру, фигуреиграчке за сакупљање, украси за јелку, изузев
слаткиша и светлећих објеката; конфети, лутке,
одећа за лутке, намештај за лутке, фризби, фудбалске
лопте, лопте за играње, карте за играње, плишане
играчке, лутке за луткарске представе, слагалице,
играчке које се могу возити, играчке за играње улога,
ролшуе, скејтборд, фигуре играчке, комплети за
играње са фигурама играчкама, возила играчке,
комплети возила играчака, скутери играчке и играчке
на навијање.
(111) 78360
(210) Ж- 2019-1628

(531) 26.11.01; 26.11.13; 27.05.25
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба,
парфимеријски производи, етарска уља, средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама, препарати за чишћење, полирање,
рибане и абразивни препарати.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
Храна за бебе; дијететски додаци за људе и
животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смо ла;
дезинфекциона средства.
(111) 78359
(210) Ж- 2019-1627

(181) 17.10.2029.
(220) 17.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) MGA Entertainment, Inc., 9220 Winnetka
Avenue, Chatsworth, CA 91311, US
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(181) 17.10.2029.
(220) 17.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) MGA Entertainment, Inc., 9220 Winnetka
Avenue, Chatsworth, CA 91311, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Jанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

POOPSIE SLIME SURPRISE!
(511) Кл. 9: калкулатори; камере; софтвери за
рачунске игре за употребу на мобилним телефонима;
софтвер за компјутерске апликације за играње
игрица; двд плејери; слушалице бубице; стандардне
слушалице (за главу); машине за караоке; мп3
плејери; таблет рачунари; телевизори; видео камере;
пуњачи за батерије; празни усб прикључци;
едукативни рачунарски софтвер за децу и софтвер за
дечје игрице; све врсте наочара за очи; заштитне
кациге за спорт; маске за роњење; прслуци за
спасавање.
Кл. 14: будилници; часовници; накит; наруквице
(накит); мињђуше; огрлице; прстење (накит);
прстење за стопала (накит); сатови; наруквице за
сатове.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 21:
керамичке шоље; држачи за зачине;
чешљеви; чаше; посуде за течност направљене од
стакла и пластике; електричне и неелектричне
четкице за зубе; вреће за пренос ручка које нису
направљене од папира; кутије за ношење ручка;
папирне чаше; папирни тањири; пластични
контејнери за складиштење хране за употребу у
домаћинству; тањири; и држачи четкица за зубе.
Кл. 26: прибор за косу, наиме игле за косу, умеци за
косу у облику спирале, штипаљке за косу, хватаљке за
косу, гумице за косу, платнена гумица за пунђу,
екстензије за косу; машне за косу; траке за косу, траке
за косу од текстила; апликације за косу од текстила.
Кл. 28: игре са картама; фигуре играчке за сакупљање;
фигуре-играчке ликова из света фантазије; материјали
који се могу обликовати, као што је пластелин,
намењени за игру и забаву; дечји интерактивни
комплети, наиме, сетови за активности у слободно
време који се продају у комплету и састоје се из
уређаја, састојака и алата за израду и декорацију
материјала који се могу обликовати и намењени су за
игру и забаву; састојци и алати за израду и декорацију
материјала који се могу обликовати и намењени су за
игру и забаву који се продају у комплету; кутије за
пренос и чување материјала који се могу обликовати и
намењени су за игру и забаву .
(111) 78361
(210) Ж- 2019-1629

(181) 17.10.2029.
(220) 17.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) MGA Entertainment, Inc., 9220 Winnetka
Avenue, Chatsworth, CA 91311, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Jанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

Ж
Кл. 14: будилници; часовници; накит; наруквице (накит);
мињђуше; огрлице; прстење (накит); прстење за стопала
(накит); сатови; наруквице за сатове.
Кл. 21:
керамичке шоље; држачи за зачине;
чешљеви; чаше; посуде за течност направљене од
стакла и пластике; електричне и неелектричне
четкице за зубе; вреће за пренос ручка које нису
направљене од папира; кутије за ношење ручка;
папирне чаше; папирни тањири; пластични
контејнери за складиштење хране за употребу у
домаћинству; тањири; и држачи четкица за зубе.
Кл. 26: прибор за косу, наиме игле за косу, умеци за
косу у облику спирале, штипаљке за косу, хватаљке
за косу, гумице за косу, платнена гумица за пунђу,
екстензије за косу; машне за косу; траке за косу,
траке за косу од текстила; апликације за косу од
текстила.
Кл. 28:
игре са картама; фигуре играчке за
сакупљање; фигуре-играчке ликова из света
фантазије; материјали који се могу обликовати, као
што је пластелин, намењени за игру и забаву; дечји
интерактивни комплети, наиме, сетови за активности
у слободно време који се продају у комплету и
састоје се из уређаја, састојака и алата за израду и
декорацију материјала који се могу обликовати и
намењени су за игру и забаву; састојци и алати за
израду и декорацију материјала који се могу
обликовати и намењени су за игру и забаву који се
продају у комплету; кутије за пренос и чување
материјала који се могу обликовати и намењени су за
игру и забаву.
(111) 78362
(210) Ж- 2019-1631

(181) 17.10.2029.
(220) 17.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue,,
Summit, New Jersey 07901,, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ЕНХАРНЕКС
(531) 01.15.15; 09.01.10; 24.17.04; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.10; 27.05.25
(511) Кл. 9: калкулатори; камере; софтвери за рачунске
игре за употребу на мобилним телефонима; софтвер за
компјутерске апликације за играње игрица; двд
плејери; слушалице бубице; стандардне слушалице (за
главу); машине за караоке; мп3 плејери; таблет
рачунари; телевизори; видео камере; пуњачи за
батерије; празни усб прикључци; едукативни
рачунарски софтвер за децу и софтвер за дечје игрице;
све врсте наочара за очи; заштитне кациге за спорт;
маске за роњење; прслуци за спасавање.

ЗИС / RS / IPO

(531) 28.05.00
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за употребу у
лечењу рака и аутоимуних болести, болести из
области онкологије, имунологије и запаљенских
процеса; фармацеутски препарати, наиме лекови који
инхибирају цитокине; фармацеутски препарати који
регулишу имуни систем; фармацеутски препарати,
наиме препарати за употребу у лечењу тумора;
фармацеутски
и
биолошки
препарати
за
имунотерапију, укључујући Т ћелијску терапију;
ћелије за медицинску или клиничку употребу;
дијагностички сетови који се првенствено састоје од
ћелија за медицинску или клиничку употребу.
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Ж
(111) 78363
(210) Ж- 2019-1630

(181) 17.10.2029.
(220) 17.10.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue,,
Summit, New Jersey 07901,, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

АСТОТЛЕО
(531) 28.05.00
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за употребу у
лечењу рака и аутоимуних болести, болести из
области онкологије, имунологије и запаљенских
процеса; фармацеутски препарати, наиме лекови који
инхибирају цитокине; фармацеутски препарати који
регулишу имуни систем; фармацеутски препарати,
наиме препарати за употребу у лечењу тумора;
фармацеутски
и
биолошки
препарати
за
имунотерапију, укључујући Т ћелијску терапију;
ћелије за медицинску или клиничку употребу;
дијагностички сетови који се првенствено састоје од
ћелија за медицинску или клиничку употребу.
(111) 78364
(210) Ж- 2019-1426

(181) 18.09.2029.
(220) 18.09.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) Smartview d.o.o., Кордунашка 1,
11000 Београд-Звездара, RS
(540)

(531) 26.11.10; 27.05.11; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 7: косилице травњака [машине]; кухињске
машине, електричне; машине за пеглање; машине за
прање веша; машине за прање под високим
притиском; машине за прање судова; машине за
цеђење веша; миксери, електрични; моторна тестера;
центрифугалне машине за сушење веша [без
грејања].
Кл. 9: аудио и видео пријемници; ваге за купатила;
видео екрани; воки-токи; модеми; паметни сатови;
пројектни
екрани;
телевизијски
апарати.
Кл. 11: апарати за грејање; апарати за грејање,
електрични; апарати за грејање на чврста, течна или
гасна горива; апарати за печење; апарати за
филтрирање воде; апарати за хлађење ваздуха;
апарати за хлађење пића; апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; апарати и машине за
пречишћавање воде; апарати и машине за хлађење;
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апарати на врућ ваздух; грејна тела; електричне
плоче за кување; замрзивачи; инсталације и апарати
за вентилацију [климатизацију]; клима уређаји;
машине за кафу, електричне; микроталасне пећи
[уређаји за кување]; пумпе за грејање; расхладне
витрине.
(111) 78365
(210) Ж- 2019-1339

(181) 03.09.2029.
(220) 03.09.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) ANIMOTION društvo sa ograničenom
odgovornošću Novi Sad, Приморска 3, 21000 Нови
Сад, RS
(740) Адвокат Славенка Гаврић Чуквас, Максима
Горког 17а, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.04; 26.11.06
(511) Кл. 25: заштитне мајице за водене спортове;
горњи делови тренерке; доњи делови тренерки;
патике; мајице; јакне [одећа]; капе; мушки купаћи
костими; обућа; хеланке; чарапе; женски купаћи
костими.
Кл. 41:
вођење забавних догађаја, културних
догађајa, спортских догађаја уживо, образовних
догађаја, и забавних и културних активности; вођење
курсева за оспособљавање, образовање и обуку за
младе и одрасле; вођење образовних курсева; вођење
образовних семинара; вођење обука; вођење
радионица и семинара; вођење семинара; вођење
семинара за обуку; вођење спортских догађаја;
вођење спортских такмичења; вођење часова
телесних вежби; вођење часова фитнеса; договарање,
реализација и организација семинара; електронско
издаваштво; забава у виду вожње у забавном парку;
забава увиду спортских такмичења; забава у виду
спортских турнира; забава у виду спортских
утакмица;
забавне
и
спортске
активности;
изнајмљивање простора и опреме за одржавање
спортских активности; изнајмљивање спортских
терена; обука [тренирање]; омогућавање коришћења
простору и опреме за спортске тренинге. Кл. 43:
обезбеђивање хране, пића и повременог смештаја за
госте; припрема хране и пића; припрема хране и
пића за непосредно конзумирање; сервирање хране и
пића; услуге брзе хране за понети; услуге
обезбеђивања хране и пића; услуге покретних кафеа
за пружање хране и пића; услуге пружања хране и
пића, као и привременог смештаја; услуге ресторана
ЗИС / RS / IPO
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брзе хране; услуге хране за понети; услуге хране и
пића за понети; услуге кафе-ресторана и кафетерија;
услуге кафића и кафетерија.
(111) 78366
(210) Ж- 2019-1338

(181) 03.09.2029.
(220) 03.09.2019.
(151) 27.01.2020.
(732) ANIMOTION društvo sa ograničenom
odgovornošću Novi Sad, Приморска 3,
21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Славенка Гаврић Чуквас, Максима
Горког 17а, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.04; 27.05.25
(511) Кл. 25: заштитне мајице за водене спортове;
горњи делови тренерке; доњи делови тренерки; патике;
мајице; јакне [одећа]; капе; мушки купаћи костими;
обућа; хеланке; чарапе; женски купаћи костими.
Кл. 41: вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење образовних курсева; вођење
образовних семинара; вођење обука; вођење
радионица и семинара; вођење семинара; вођење
семинара за обуку; вођење спортских догађаја; вођење
спортских такмичења; вођење часова телесних вежби;
вођење часова фитнеса; договарање, реализација и
организација семинара; електронско издаваштво;
забава у виду вожње у забавном парку; забава увиду
спортских такмичења; забава у виду спортских
турнира; забава у виду спортских утакмица; забавне и
спортске активности; изнајмљивање простора и
опреме за одржавање спортских активности;
изнајмљивање спортских терена; обука [тренирање];
омогућавање коришћења простору и опреме за
спортске тренинге. Кл. 43: обезбеђивање хране, пића
и повременог смештаја за госте; припрема хране и
пића; припрема хране и пића за непосредно
конзумирање; сервирање хране и пића; услуге брзе
хране за понети; услуге обезбеђивања хране и пића;
услуге покретних кафеа за пружање хране и пића;
услуге пружања хране и пића, као и привременог
смештаја; услуге ресторана брзе хране; услуге хране
за понети; услуге хране и пића за понети; услуге кафересторана и кафетерија; услуге кафића и кафетерија.
(111) 78367
(210) Ж- 2019-1717

ЗИС / RS / IPO

(181) 30.10.2029.
(220) 30.10.2019.
(151) 28.01.2020.

Ж
(732) Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,
Булевар краља Александра 67, 11000 Београд, RS
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 05.03.20; 07.01.10; 07.01.12; 24.17.02; 27.01.06;
27.05.01; 27.07.01; 28.05.00
(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 материјал 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:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских
анализа
и
индустријских
истраживања; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
Кл. 45: истраживање у правним стварима, услуге
припреме правних докумената, правне услуге у вези
са преговарањем о уговорима за друге, услуге
правног надзора.
(111) 78368
(210) Ж- 2019-1624

(181) 15.10.2029.
(220) 15.10.2019.
(151) 28.01.2020.
(732) DRAGOSLAV VUČUREVIĆ PREDUZETNIK
PROIZVODNJA VINA OD GROŽĐA VINARIJA
VUČUREVIĆ NOVI SAD, Сентандрејски пут 165,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.07.10; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) наранџаста и црна
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Ж
(511) Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач.
Кл. 33: алкохолна пића; алкохолни препарати за
прављење напитака.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 78369
(210) Ж- 2019-1590

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 28.01.2020.
(732) BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse
24, 6312 Steinhausen, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС Д.О.О.
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Diaclide
(511) Кл. 5:
фармацеутски прeпарати лекови;
медицински препарати, наиме производи против
дијабетеса.
(111) 78370
(210) Ж- 2019-1280

(181) 20.08.2029.
(220) 20.08.2019.
(151) 28.01.2020.
(732) PIZZAGRAM d.o.o., Француска 35,
11000 Београд, RS
(740) Адвокат Марија Томић, Кнеза Милоша 60,
11450 Сопот-Београд
(540)

Кл. 4: свеће; мирисне свеће; мирисне свеће за арома
терапију.
(111) 78372
(210) Ж- 2019-1584

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 28.01.2020.
(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)

CHEIROSA '62
(511) Кл. 3: парфеми; колоњска вода; мириси за
личну употребу; парфемска вода; тоалетна вода;
мирисни спрејеви за тело; мирис у спреју за личну
употребу; етерична уља и мирисни спрејеви и
дифузори за собу; штапићи од трске и мирисна уља
која се продају као целина за употребу у
домаћинству.
Кл. 4: свеће; мирисне свеће; мирисне свеће за арома
терапију.
(111) 78373
(210) Ж- 2019-12

(181) 08.01.2029.
(220) 08.01.2019.
(151) 28.01.2020.
(732) BELGRADE AIRPORT d.o.o Beograd, Surčin,
11180 Beograd 59, RS
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 30: тестенина; брашно и производи од
житарица наиме пица; хлеб, пецива.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића наиме
услуге ресторана.
(111) 78371
(210) Ж- 2019-1583

(181) 10.10.2029.
(220) 10.10.2019.
(151) 28.01.2020.
(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)

CHEIROSA '39
(511) Кл. 3: парфеми; колоњска вода; мириси за личну
употребу; парфемска вода; тоалетна вода; мирисни
спрејеви за тело; мирис у спреју за личну употребу;
етерична уља и мирисни спрејеви и дифузори за собу;
штапићи од трске и мирисна уља која се продају као
целина за употребу у домаћинству.
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(531) 24.17.02; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04
(591) плава:Ц100 М72 Y0 К18 црвена: Ц0 М100 Y91 К0
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
Кл. 35: оглашавање, пословно управљање, пословна
администрација; административне услуге аеродрома;
вођење послова аеродрома; канцеларијски послови;
агенције за услуге увоза и извоза; услуге испитивања
тржишта; пословне процене; комерцијално и
индустријско пословно управљање и консултације у
вези са организовањем истих; помоћ у пословном и
индустријском управљању; професионалне пословне
консултације; консултације у вези са избором
особља; проналажење особља; рачуноводство;
обрачун пореза; службеничке услуге; услуге у вези с
ЗИС / RS / IPO
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односима са јавношћу; све горе наведене услуге су у
вези аеродрома и пословним управљањем аеродрома.
Кл. 37: услуге конструисања, поправке, инсталације;
грађевинско конструисање; услуге грађевинарства;
земљани
радови;
конструисање
путева
и
ваздухопловних
писта;
изградња
објеката;
одржавање и поправка ових објеката, путева и
ваздухопловних писта; услуге чишћења просторија,
аеродромских писта, путева и сервисних трака;
одржавање банкомата; одржавање возила на писти и
јединица, аутобуса и разних возила; одржавање
опреме за вагање; пружање помоћи при одржавању
летилица; услуге сипања горива (снабдевање
керозином и горивом); услуге чишћења и
одлеђивања летилица; одржавање аеродромских
писти и приступних трака; услуге чишћења
аеродромских
терминала,
паркинг
зона
и
грађевинских
објеката;
услуге
конструисања
аеродрома; управљање пројектима на лицу места у
вези са конструисањем аеродромских објеката.
Кл. 39: транспортне услуге; услуге авио превоза;
услуге аеродрома; услуге паковања и складиштења
робе; услуге путничких аранжмана; услуге пратње
путника; услуге превоза терета; услуге туристичих
уреда (осим услуга резервације хотела и пансиона);
умотавање робе; услуге складиштења; складиштење
робе; услуге товара (слање робе) ; најам гараже и
паркинга; изнајмљивање возила; услуге паркирања
аутомобила; услуге превоза таксијем; услуге
аеродромског трансфера; руковање аеродромским
пртљагом;
услуге
аеродромског
паркинга.
Кл. 42: услуге консултација у конструисању; услуге
нацрта
конструкције;
инжењерске
услуге;
професионалне услуге консултације из области
конструисања; урбано планирање; архитектонске
услуге.
Кл. 43: услуге ресторана ( услуге хране); хотелске
резервације и хотелске услуге; изнајмљивање
изложбених
простора
или
места.
Кл. 44: услуге медицинске помоћи за путнике.
Кл. 45: услуге пратње особа са инвалидитетом;
услуге службе безбедности аеродрома.
(111) 78374
(210) Ж- 2019-1579

(181) 09.10.2029.
(220) 09.10.2019.
(151) 28.01.2020.
(732) Boehringer ingelheim international GMBH,
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM1 1, BM
(740) Мара, В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
11000 Београд
(540)

Ж
(111) 78375
(210) Ж- 2019-1676

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 28.01.2020.
(732) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.,
NO.69, LI-DE ST., ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI
CITY 235,TAIWAN (R.O.C.) , TW
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

(531) 03.07.01; 03.07.16; 03.07.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива.
(511) Кл. 9: рачунарски сервери; лаптоп рачунари;
компјутерске периферне јединице и делови наиме,
компјутерски хардвер; рачунарски софтвер који се
састоји од програма оперативног система; рачунарска
меморија, уређаји; хард диск; кућиште; рачунарске
матичне плоче; графичке картице; рачунарски мишеви;
тастатуре за рачунаре; рачунарски ТФТ-ЛЦД монитори.
(111) 78376
(210) Ж- 2019-1670

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 28.01.2020.
(732) DUPONT AGRICULTURAL CARIBE
INDUSTRIES, LTD, Clarendon House, 2 Church
Street,, Hamilton, HM1 1, BM
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, 11000 Београд
(540)

SURTENCE
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова;
пестициди; хербициди.
(111) 78377
(210) Ж- 2019-1305

(181) 23.08.2029.
(220) 23.08.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) BRAND ACADEMY DOO, Сегедински пут
110, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

FENGRESS
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова;
пестициди; хербициди.

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) Кл. 33: Пелинковац.
Кл. 35: оглашавање; рекламирање; трговина на
велико и на мало пелинковцем.
(111) 78378
(210) Ж- 2019-1304

(181) 23.08.2029.
(220) 23.08.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) BRAND ACADEMY DOO, Сегедински пут
110, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) Кл. 33: Вињак.
Кл. 35: оглашавање; рекламирање; трговина на
велико и на мало вињаком.
(111) 78379
(210) Ж- 2019-1303

(181) 23.08.2029.
(220) 23.08.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) BRAND ACADEMY DOO, Сегедински пут
110, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) Кл. 33: Ракија.
Кл. 35: оглашавање; рекламирање; трговина на
велико и на мало ракијом.
(111) 78380
(210) Ж- 2019-1575

(181) 09.10.2029.
(220) 09.10.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) Небојша Антић, Владимира Бечића 8, 11210
Крњача, Београд, RS
(540)
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(531) 05.05.21; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01
(591) бело-жута, маслинасто-зелена
(511) Кл. 3: медицинска и немедицинска козметика
и тоалетни препарати; парфимерија, етарска уља,
козметичке креме.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; биљни чајеви за медицинске сврхе; биљни
препарати за медицинске потребе; биљни суплементи у
различитом фармацеутском облику (раствора, капсуле,
чајеви и др.); дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу;
храна за бебе, чајеви; биљни екстракти за фармацеутске
намене; биљне креме за медицинске потребе.
Кл. 30: немедицински биљни чајеви ;биљни чајеви,
осим за медицинске потребе.
Кл. 35:
услуге малопродаје и велепродаје за
козметичке препарате, биљне препарате, биљне
суплементе; оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови; све наведене
услуге у вези са апотекарском делатношћу.
(111) 78381
(210) Ж- 2019-1568

(181) 07.10.2029.
(220) 07.10.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52 а, Београд-Сурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5,
11000 Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21;
29.01.02; 29.01.07
(591) жута, браон
(511) Кл. 33: алкохолна пића.
(111) 78382
(210) Ж- 2019-494

(181) 03.04.2029.
(220) 03.04.2019.
(151) 29.01.2020.

(300) 88/188844 09.11.2018. US.
(732) Reign Beverage Company LLC, 1547 N.
Knowles Ave.,, Los Angeles, California 90063, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

REIGN TOTAL BODY FUEL
(511) Кл. 32: фитнес напици.
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(111) 78383
(210) Ж- 2019-1686

(181) 23.10.2029.
(220) 23.10.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) GREEN BROWN BALKAN-ADRIATIC DOO
BEOGRAD, Кумодрашка 112, 11000 Београд, RS
(540)

Ж
прављење напитака; аперитиви; битери [горка
алкохолна пића]; даикири; мешавине алкохола на
бази даикириа; мешавине-алкохола на бази
маргарите; мешавине алкохола на бази мохита;
мешани виски; мешани шкотски виски; мохито;
помешана алкохолна пића, која нису на бази пива
(111) 78384
(210) Ж- 2019-1695

(181) 24.10.2029.
(220) 24.10.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) Bank of America Corporation, 100 North Tryon
Street,, Charlotte, North Carolina 28255,, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, 11000 Београд
(540)
(531) 03.07.03; 03.07.24; 05.07.22; 11.03.02; 27.05.01;
29.01.12
(591) Pantone 206U, Pantone 281U.
(511) Кл. 21: посуде за лед; хватаљке за лед; калупи
за коцке леда; калупима коцке леда за фрижидере;
коцкице леда за вишекратну употребу; лопатице залед [опрема за барове]: не-електричне дробилице-за
лед; посуде за лед, за домаћинство; посуде за
лрављење леда; коктел-чаше; шејкери за коктеле;
штапићи.аа коктеле; чаше за аперитиве; чаше за
виски; чаше за ликер: чаше за ликере; чаше за
маргариту; чаше за мартини; чаше за напитке; чаше
за пиће; метални подметачи за чаше; подметачи од
бамбуса за чаше; подметачи од плуте за чаше;
калупи, модле (кухињски прибор); посуде за пиће;
сламке за пиће; балон чаше-за жестока пића; сипачи
пића [пурери]; посуде за-мешање [шејкери]; посуде
за мешање напитака: посуде за сервирање пића.
Кл. 32: коктели, безалкохолни; воћни коктел и ,
безалкохолни; основе за безалкохолне коктеле;
безалкохолни
сирупи;
сирупи
за
пића.
Кл. 33: коктели; маргарита коктели; алкохолне
мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели;
готови алкохолни коктели; готови коктели од вина;
коктели са абсинтом; коктели са белим вином;
коктели са брендијем; коктели са вискијем; коктели
са вотком; коктели са пенушавим вином; коктели са
румом; коктели са текилом; коктели са црним вином;
коктели са џином; коктели са шампањцем;
алкохолни коктели који садрже млеко; алкохолни
коктели у залеђеном облику на штапићу; алкохолни
коктели
у
облику
расхлађених
желатина;
припремљени коктели који се првенствено састоје од
дестилованог алкохола и такође укључују пиво;
алкохолна пића са укусом кафе; алкохолна пића са
укусом чаја; алкохолна пића са укусом чоколаде;
жестока пића с укусима [алкохолна пића]; coгdials
[алкохолна пића]; алкохолна пића, изузев- пива:
алкохолна пића која садрже воће; алкохолни напици
на бази кафе; алкохолни напици на бази чаја;
алкохолни напици од воћа; алкохолни препарати за
ЗИС / RS / IPO

БОФА
(531) 28.05.00
(511) Кл. 9: преносиви рачунарски софтвер за
употребу у вези са банкарским, финансијским,
инвестиционим и осигуравајуцим услугама, и сродни
материјали; магнетно кодиране пластичне приступне
картице за употребу у вези са банкарским,
финансијским, инвестиционим и осигуравајуцим
услугама; пластичне картице са уграђеним
рачунарским чиповима за употребу у банкарским,
финансијским,
инвестиционим
и
услугама
осигурања; и аутомати за издавање новца.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; монетарни
послови; послови са непокретностима; банкарске
услуге; финансијске услуге; финансијска анализа;
управљање и консалтинг; услуге капиталних
улагања; брокерске услуге; транзакције и трговање
финансијским
инструментима;
пружање
финансијских
информација;
услуге
размене
финансија, хартија од вредности и робе; финансијске
услуге у облику инвестиционих услуга; услуге
кредитних и дебитних картица; финансијска
истраживања; и пружање ових услуга онлајн путем
глобалне рачунарске мреже.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и с њима
повезана истраживања и пројектовања; индустријске
анализе и истраживачке услуге; пројектовање и
развој рачунарског хардвера и софтвера; рачунарско
програмирање; саветовање о рачунарском софтверу;
анализа
рачунарских
система;
обезбеђивање
рачунарског софтвера на мрежи; обезбеђивање
рачунарског софтвера на мрежи за приступ
финансијским информацијама и услугама путем
глобалне рачунарске мреже.
(111) 78385
(210) Ж- 2019-1694

(181) 24.10.2029.
(220) 24.10.2019.
(151) 29.01.2020.
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(732) Bank of America Corporation, 100 North Tryon
Street,, Charlotte, North Carolina 28255,, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
11000 Београд
(540)

БАНК ОФ АМЕРИКА
(531) 28.05.00
(511) Кл. 9: преносиви рачунарски софтвер за
употребу у вези са банкарским, финансијским,
инвестиционим и осигуравајуцим услугама, и сродни
материјали; магнетно кодиране пластичне приступне
картице за употребу у вези са банкарским,
финансијским, инвестиционим и осигуравајуцим
услугама; пластичне картице са уграђеним
рачунарским чиповима за употребу у банкарским,
финансијским,
инвестиционим
и
услугама
осигурања; и аутомати за издавање новца.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; монетарни
послови; послови са непокретностима; банкарске
услуге; финансијске услуге; финансијска анализа;
управљање и консалтинг; услуге капиталних
улагања; брокерске услуге; транзакције и трговање
финансијским
инструментима;
пружање
финансијских
информација;
услуге
размене
финансија, хартија од вредности и робе; финансијске
услуге у облику инвестиционих услуга; услуге
кредитних и дебитних картица; финансијска
истраживања; и пружање ових услуга онлајн путем
глобалне рачунарске мреже.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и с њима
повезана истраживања и пројектовања; индустријске
анализе и истраживачке услуге; пројектовање и
развој рачунарског хардвера и софтвера; рачунарско
програмирање; саветовање о рачунарском софтверу;
анализа
рачунарских
система;
обезбеђивање
рачунарског софтвера на мрежи; обезбеђивање
рачунарског софтвера на мрежи за приступ
финансијским информацијама и услугама путем
глобалне рачунарске мреже.
(111) 78386
(210) Ж- 2019-1408

(181) 16.09.2029.
(220) 16.09.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) "EURO LINE" д.о.о. Крагујевац, Душана
Мугоше 15, 34000 Крагујевац, RS
(540)
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(531) 01.15.15; 04.02.20; 04.03.19; 27.05.01
(591) златна-пантоне
(511) Кл. 29: јогурт.
(111) 78387
(210) Ж- 2019-1693

(181) 24.10.2029.
(220) 24.10.2019.
(151) 29.01.2020.
(732) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor,
One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand
Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

EWTP
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, испекцију, спашавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; магнетни носачи података, дискови
за снимање; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, уређаји за рачунање, опрема и
рачунари за обраду података; периферни рачунарски
уређаји; одела за роњење, маске за роњење, чепови
за уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и
пливаче, рукавице за рониоце, апарати за дисање за
подводно
пливање;
рачунарски
програми;
рачунарски програми у облику апликације за
мобилне уређаје и рачунаре; софтверске апликације
за коришћење са мобилним уређајима; софтвер за
обраду електронских плаћања за друге и од других;
софтвер за аутентификацију; рачунарски софтвер
који се може наћи на интернету; онлине електронске
публикације (које се могу преузети са интернета или
компјутерске мреже или из компјутерске базе
података); софтвер за размену тренутних порука;
софтвер за дељење датотека; комуникацијски
софтвер за електронску размену података, аудио и
видео садржаја, слика и графика путем рачунарских,
мобилних, бежичних и телекомуникационих мрежа;
рачунарски софвер за обраду слика, графике, аудио
садржаја, видео садржаја, и текста; компјутерски
софтвер који се може преузимати који олакшава
електронски
пренос
информација,
података,
докумената, гласа и слика преко Интернета;
рачунарске апликације за емитовање аудио
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материјала, видео материјала, видеа, музике и слике;
уређаји за емитовање дигиталног садржаја;
рачунарски софтвер који се може преузимати који
омогућава корисницима да учествују на онлајн
састанцима и часовима, са приступом подацима,
документима, сликама и софтверским апликацијама
кроз интернет претраживач; рачунарски софтвер који
се може преузети за приступ, преглед, и управљање
удаљеним рачунарима и рачунарским мрежама;
софтвер за рачунарство у облаку који се може
преузимати; софтвер који се налази у облаку, а који
се може преузимати; рачунарски софвер; рачунарски
софвер (укључујући софтвер који се може
преузимати са интернета); дигитална музика (која се
може преузимати са интернета); игре, слике, играни
филмови, филмови и музика који се могу преузети;
рачунари, програми и софвери за електронске и
видео игре (укључујући софвере који се могу
преузимати са интернета); електронске публикације
које се могу преузимати, у облику часописа, чланака,
брошура, лифлета, техничких спецификација,
информационих материјала, приручника у областима
пословања, електронске трговине, информационих
технологија,
рачунарства
у
облаку,
телекомуникација, интернета, обука у вези са
пословањем и електронском трговином, управљања
пословањем, продајом, маркетингом и финансијама;
полупроводници; полупроводничка интегрисана
кола;
полупроводнички
меморијски
чипови;
полупроводнички
меморијски
контролери;
полупроводничка меморијска интегрисана кола;
полупроводнички
процесорски
чипови;
полупроводнички процесори; микроконтролери;
микроконтролерске јединице; микроконтролери са
ниским напоном; чипови за кола; чипови за
рачунаре; ЦПУ (централна процесорска јединица);
РИСЦ-В
рачунарски
чипови
и
централне
процесорске јединице; рачунарски чипови и
централне процесорске јединице са архитектуром
скупа
инструкција;
рачунарске
перифералне
јединице; ноутбук рачунари; лаптоп рачунари;
преносиви рачунари; ручни рачунари; таблет
рачунари; лични дигитални асистенти; лични медиа
плејери; мобилни телефони; паметни телефони;
дигиталне камере; батерије, пуњачи за батерије;
рачунарске радне станице; рачунарски сервери;
компјутерски и телекомуникациони мрежни хардвер;
компјутерски мрежни адаптери, прекидачи, рутери и
чворови; бежични и жични модеми и комуникационе
картице и уређаји; држачи за лаптоп, торбе за
рачунаре; апарти за гашење пожара; компјутерски
хардвер и фирмвер; аутомобилски системи за
навигацију; компакт дискови; телекомуникацијски
апарати; подлоге за мишеве; слушалице за мобилне
телефоне; додаци за мобилне телефоне; системи за
аларме; безбедносне камере; мобилне радио и
ЗИС / RS / IPO

Ж
телевизијске јединице за емитовање; опрема за
телевизијско емитовање; камере; видео камере;
слушалице; телефонске слушалице које се носе у
увету; звучници; уређаји и опрема за глобално
позиционирајући систем [ГПС]; дисплеји од течних
кристала за телекомуникациону и електронску
опрему; сет топ бокс; даљински управљачи;
програми за складиштење података; наочаре и
наочаре за сунце; електронске табле са натписом;
кодиране или магнетне банковне кредитне, дебитне,
готовинске, платне, телефонске и идентификационе
картице; аутоматски банкомати, уређаји за подизање
готовине; рачунарске софтверске апликације, које се
могу преузимати; читачи електронских књига; тонер
кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире;
уређаји за надгледање беба; видео уређаји за
надгледање беба; поклопци за фотографска сочива;
кодиране кључ картице; 3Д наочаре; меморијске
картице за машине за видео игре.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
ширење
пословних информација о робама и услугама других
путем локалних и глобалних рачунарских мрежа;
услуге пословног саветовања које се односе на
пружање веб страница на глобалној рачунарској
мрежи путем којих треће стране могу понудити и
доставити робе и услуге, пласирати, одредити статус
и остварити потенцијалну трговинску сарадњу и
наруџбе, склапати уговоре и пословне трансакције;
пружање услуга онлине наручивања путем рачунара;
услуге пословног саветовања у вези с радом
електронског тржишта за купце и продавце роба
и/или услуга на глобалној рачунарској мрежи;
пословна помоћ која се односи на олакшавање
пословних трансакција путем локалних и глобалних
рачунарских мрежа; пружање продајних, пословних,
рекламних и промотивних информација путем
глобалне рачунарске мреже и путем интернета;
услуге пословне администрације за обраду продаје
остварене на Интернету; услуге онлајн трговине у
вези са електронским аукцијама и онлајн пружање
пословних процена у вези с тим; услуге пословног
управљања у вези са електронском трговином;
организација, руковођење и надгледање програма
лојалности и подстицајних програма; производња
телевизијских и радио реклама; рачуноводство;
услуге продаје путем лицитације; сајмови;
испитивање јавног мњења; обрада података;
пружање пословних информација; услуге рекламних
агенција; управљање базама података; сакупљање
информација у рачунарске базе података; услуге
пословног саветовања; услуге управљања пословним
пројектима; услуге истраживања тржишта; услуге
агенција за међународни увоз и извоз; изнајмљивање
рекламног простора у средствима комуникације;
пружање директоријума веб страница трећих страна
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за олакшавање пословних трансакција; комерцијална
администрација за лиценцирање роба и услуга
других; рачунарска обрада података; услуге
информисања о продаји, пословању и промоцијама;
јављање на телефон (за друге); управљање особљем;
представљање робе на средствима комуникације за
малопродајне сврхе; услуге агенција за куповину и
продају; избор и набавка робе за физичка и правна
лица; услуге наручивања (за друге); секретарске
услуге; организација изложби за комерцијалне или
рекламне сврхе; организација модних ревија у
комерцијалне сврхе; организација модних ревија у
промотивне сврхе; услуге пословне помоћи у вези са
сакупљањем и изнајмљивањем спискова са адресама;
пословно истраживање; услуге пословних препорука
и распоређивања особља; агенције за увоз-извоз
(услуге агенција за увоз-извоз); агенције за новинске
претплате; изнајмљивање канцеларијске опреме;
управљање односима са потрошачима; услуге
пословног управљања и администрације у вези са
програмима спонзорстава; рачуноводствене услуге;
добротворне услуге, наиме организација и вођење
волонтерских програма и пројеката друштвеног рада;
изнајмљивање штандова за продају; пружање
информација о комерцијалним и пословним
контактима;
оптимизација
претраживача;
оптимизација саобраћаја на веб страници; услуге
комерцијалног посредовања; пословно управљање за
независне пружаоце услуга; преговарање и
закључивање комерцијалних трансакција за трећа
лица; ажурирање и одржавање података у
рачунарским базама података; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са хемикалијама које се
користе у индустрији, науци и фотографији, као и у
пољопривреди,
вртларству
и
шумарству,
необрађеним вештачким смолама, необрађеном
пластиком,
компосту,
стајским
гнојивима,
ђубривима; услуге малопродаје и велепродаје, све у
вези са бојама, фирнајзима, лаковима, конзервансима
против рђе и против пропадања дрвета, пигментима,
фарбама, мастилима за штампање, обележавање и
гравирање, сирових природних смола, метала у
фолији и у праху за употребу у сликарству,
декорисању, штампарству и уметности; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са
немедицинском
козметиком
и
тоалетним
препаратима, немедицинским зубним средствима,
парфимеријом, етеричним уљима, препаратима за
парфимисање соба, препаратима за бељење и другим
супстанцама
које се употребљавају за веш,
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са фармацеутским,
медицинским
и ветеринарским
препаратима,
санитарним препаратима за медицинске сврхе,
дијететском храном и супстанцама прилагођеним за
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медицинску или ветеринарску употребу, храном за
бебе, додацима исхрани за људе и животиње,
фластерима, материјалима за завијање, комплетима
за прву помоћ, материјалима за пломбирање зуба,
зубном смолом, дезинфекционим средствима,
препаратима
за
уништавање
штеточина,
фунгицидима, хербицидима; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са обичним металима и
њиховим легурама, рудама, металним материјалима
за изградњу и конструкцију, преносивим металним
грађевинским
конструкцијама,
неелектричним
кабловима и жицама од обичних метала, ситним
металним предметима, металним контејнерима за
складиштење или транспорт, сефовима; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са машинским
алатима, електричним алатима, моторима и
погонским машинама (осим за копнена возила),
машинским
спојницама
и
трансмисионим
елементима (осим за копнена возила); услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са
пољопривредним справама (осим ручних алата који
се покрећу ручно), инкубаторима за јаја,
аутоматским машинама за продају, електричним
апаратима за кухињу, за брисање, чишћење, прање и
прање веша; услуге малопродаје и велепродаје, све у
вези с ручним алатом и справама (којима се ручно
управља), прибором за јело, хладним оружјем (осим
ватреног оружја), жилетима, електричним бријачима;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези са
научним, наутичким, геодетским, фотографским,
кинематографским, оптичким, за вагање, за мерење,
сигналним, контролним (надзорним), апаратима и
инструментима за спашавање живота и наставу,
апаратима и инструментима за вођење, прекидање,
трансформисање, акумулирање, регулисање или
контрола електричне енергије; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са уређајима за снимање,
пренос или репродукцију звука или слике,
магнетним носачима података, дисковима за
снимање, механизмима за апарате који се покрећу
кованицама, касама, рачунским машинама; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези с опремом и
рачунарима за обраду података, рачунарским
софтвером, софтверским апликацијама за мобилне
уређаје и рачунаре, софтверским апликацијама за
употребу са мобилним уређајима, софтвером за
обраду електронских плаћања, софтвером за
аутентификацију, електронским публикацијама (које
се могу преузети); услуге малопродаје и велепродаје,
све у вези са софтвером за инстант поруке,
софтвером за дељење датотека, софтвером за
електронску размену и дељење података, аудио
записа, видео записа, слика и графике путем
рачунарских,
мобилних,
бежичних
и
телекомуникационих мрежа, рачунарским софтвером
за обраду слика, графике, аудио записа, видео записа
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и текста; малопродајне и велепродајне услуге, све у
вези са рачунарским софтвером који се може
преузети, а који омогућава корисницима да учествују
у састанцима и предавањима на мрежи, рачунарским
софтвером за приступ, гледање и контролу удаљених
рачунара и рачунарских мрежа, софтвером за
рачунарско коришћење у облаку, рачунарском
периферном опремом; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са полупроводницима,
полупроводничким
интегрисаним
колима,
полупроводничким
меморијским
чиповима,
полупроводничким меморијским контролерима,
полупроводничким
меморијским
интегрисаним
колима, полупроводничким процесорским чиповима,
полупроводничким
процесорима,
микроконтролерима, јединицама микроконтролера,
микроконтролерима малог напона, чиповима за кола,
рачунарским чиповима; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са ЦПУ-ом (централном
процесорском јединицом), РИСЦ-В рачунарским
чиповима и централним процесорским јединицама,
рачунарским чиповима и централним процесорским
јединицама са архитектуром скупа инструкција;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези са
личним дигиталним асистентима, личним медијским
плејерима, мобилним
телефонима, паметним
телефонима, дигиталним камерама, батеријама,
пуњачима
батерија,
рачунарским
серверима,
рачунарским и телекомуникационим мрежним
хардвером, рачунарским мрежним адаптерима,
прекидачима, рутерима и чворовима, бежичним и
жичним модемима и комуникацијске картицама и
уређајима, држачима за лаптоп; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са рачунарским торбама,
апаратима за гашење пожара, компакт дисковима,
дигиталном музиком (која се може преузимати),
телекомуникационим апаратима, подлогама за миш,
додацима за мобилне телефоне, игрицама које се се
могу преузимати, сликама, играним филмовима,
филмовима и музиком, алармним системима,
сигурносним камерама; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са мобилним радио и
телевизијским
јединицама
за
емитовање,
телевизијском опремом за емитовање, уређајима и
опремом за систем глобалног позиционирања (ГПС),
програмима за чување података, наочарима и
сунчаним наочарима, електронским таблама са
натписима; услуге малопродаје и велепродаје, све у
вези с кодираним или магнетним банкарским
кредитним,
дебитним,
готовинским
и
идентификационим
картицама,
аутоматским
банкоматима, уређајима за подизање готовине,
читачима електронских књига, празним тонер
кертриџима за штампаче и фотокопире, мониторима
за бебе, оквирима и поклопцима за објективе,
кодираним кључ картицама, 3Д наочарима,
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меморијским картицама за машине за видео игре,
магнетима, заштитном одећом, заштитним кацигама,
заштитним рукавицама, заштитном обућом; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са хируршким,
медицинским, стоматолошким и ветеринарским
апаратима и инструментима, вештачким удовима,
очима и зубима, ортопедским производима,
материјалима за шивење, терапеутским и помоћним
уређајима прилагођеним особама са инвалидитетом,
апаратима за масажу, апаратима, уређајима и
производима за дојенчад, уређајима и производима
за сексуалну активност; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са терапијским апаратима на
топли ваздух, електричним покривачима за
медицинске сврхе, апаратима за тестирање у
медицинске сврхе, апаратима за тестирање крви,
слушним апаратима за глуве, заштитним уређајем за
слух, електричним покривачима за медицинске
сврхе, дијагностичким апаратима за медицинску
употребу, вештачким удовима, очима и зубима,
потпорним завојима, дечијим флашицама, цуцлама
за флашице за храњење беба, стругалицама за језик;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези са
уређајима и инсталацијама за осветљење, гријање,
хлађење, производњу паре, кување, сушење,
вентилацију, водоснабдевање и санитарне сврхе;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези са
возилима, апаратима за кретање копном, ваздухом
или водом, бициклима, деловима и прибором за
возила, деловима и прибором за бицикла,
безбедносним седиштима за децу у возилима,
сигурносним појасевима за седишта, гумама,
закрпама за гуме, навлакама за гуме; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са ватреним
оружјем, муницијом и пројектилима, експлозивима,
ватрометом; услуге малопродаје и велепродаје, све у
вези са племенитим металима и њиховим легурама,
накитом,
драгим
и
полудрагим
камењем,
хоролошким и хронометријским инструментима;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези са
музичким инструментима, музичким сталцима и
штандовима за музичке инструменте, диригент
палицама; услуге малопродаје и велепродаје, све у
вези с папиром и картоном, штампаним стварима,
материјалом за увезивање књига, фотографијама,
канцеларијским прибором и потрепштинама (изузев
намештаја), лепилима за канцеларијску или кућну
употребу, материјалима за цртање и материјалима за
уметнике,
сликарским
четкицама;
услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са
инструктивним
и
наставним
материјалима,
пластичним листовима, фолијама и врећама за
амбалажу и паковање, типовима штампача,
блоковима за штампање, картицама у облику
дебитних картица, кредитних картица, платних
картица, телефонских картица и идентификационих
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картица осим кодираних и магнетних картица,
приручницима за кориснике, марамицама од папира,
моделима и фигурама од папира, држачима за
странице,
папирним
салветама,
папирним
марамицама, украсима за забаве од папира; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са кожом и
имитацијама коже, животињском кожом и
истегнутом животињском кожом, пртљагом и
торбама, новчаницима и ташнама, кишобранима и
сунцобранима, штаповима за ходање, бичевима,
сарачким и седларским стварима, оковратницима,
повоцима и одећом за животиње; услуге малопродаје
и велепродаје, све у вези са намештајем, огледалима,
рамовима за слике, контејнерима за складиштење и
транспорт (не од метала); услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са прибором и посудама за
домаћинство или кухињу, посуђем и прибором за сто
(осим виљушака, ножева и кашика), чешљевима и
сунђерима, четкицама (осим четкица за сликање),
материјалима за израду четкица, производима за
чишћење, посуђем од стакла, порцулана и
грнчаријом, електричним четкицама за зубе; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са ужадима и
конопцима, мрежама, шаторима и цирадама, тендама
од текстилних или синтетичких материјала, једрима,
врећама за транспорт и складиштење материјала у
гомилама, поставама, јастуцима и материјалима за
пуњење (осим од папира, картона, гуме или
пластике), сирови влакнасти текстилни материјали и
њихове замене; услуге малопродаје и велепродаје,
све у вези с пређом и нитима, за текстилну употребу;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези с
текстилом и заменом за текстил, постељином за
домаћинство, завесама од текстила или пластике;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези с
одјећом, обућом, покривалима за главу; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези с чипком,
плетеним тканинама и везом, и галантеријским
врпцама и машнама, дугмадима, копчама, иглама и
иглицама, вештачким цвећем, украсима за косу,
вештачком косом; услуге малопродаје и велепродаје,
све у вези са теписима, простиркама, подметачима и
пресвлакама, линолеумом и другим материјалима за
облагање постојећих подова, зидова, не од текстила;
услуге малопродаје и велепродаје, све у вези са
играма, играчкама и стварима за играње, апаратима
за видео игре, гимнастичким и спортским
производима, украсима за новогодишње јелке,
свечаним украсима и вештачким новогодишњим
јелкама; услуге малопродаје и велепродаје, све у вези
са апаратима за електронске игре и забавне апарате,
осим оних прилагођених за употребу са спољним
екраном или монитором, кућним апаратима за видео
игре и ручним апаратима за видео игре (ниједна није
за употребу са телевизијским пријемницима),
божићне чарапе, уређај који се држи у руци за
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играње електронских игара, капе за забаве од папира,
капе за забаве од пластике, прибор за забаву од
папира; услуге малопродаје и велепродаје, све у вези
са месом, рибом, живином, дивљачи, вештачким
месом, конзервисаним, смрзнутим, сушеним и
куваним воћем и поврћем, воћним сосовима, тофуом
од соје, тофуом, супама, бујонима, желеима,
џемовима, компотом, јајима, павлаком, млеком и
млечним производима, сојиним млеком, заменама за
млеко, производима направљеним од млечних
замена, јестивим уљима и мастима, очишћеним
орашастим
плодовима,
сушеним
орашастим
плодовима, грицкалицама, припремљеним јелима,
унапред спакованом брзом храном; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са кафом,
чајем, какаоом и вештачком кафом, рижом,
тестенинама и резанцима, тапиоком и сагом,
брашном и препаратима од житарица, хлебом,
пецивима и кондиторским производима, чоколадом,
сладоледом, шербетом, јестивим ледом, шећером,
медом, меласом, квасцем, прашком за пециво, сољу,
зачинима, додацима јелима, конзервираним биљем,
сирћетом, сосовима, зачинима, ледом [смрзнута
вода]; услуге малопродаје и велепродаје, све у вези
са заменама за кафу, напицима на бази кафе,
листовима чаја и чајним производима, напицима на
бази чаја, какао прахом и производима од какаоа,
пићима на бази чоколаде, пекарским производима,
пицама, кремама, колачићима у облику месеца,
штанглама које садрже мешавину житарица,
орашастим
плодовима
и
сушеним
воћем
[кондиторски производи], колачићима, крекерима,
кинеским тортама и тортама западног стила,
кинеским кнедлама, пахуљицама бадема; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са сировим и
необрађеним пољопривредним, аквакултурним,
хортикултурним
и
шумарским
производима,
сировим и необрађеним житарицама и семенкама,
свежим воћем и поврћем, свежим травама,
природним биљем и цвећем, луковицама, садницама
и семеном за садњу, живим животињама, храном и
пићем за животиње, сладом; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са пивом, препаратима за
прављење пива, минералним и газираним водама и
другим безалкохолним пићима и напицима, воћним
напицима и воћним соковима, сирупима и другим
безалкохолним препаратима за прављење пића,
соковима од поврћа и напицима од поврћа; услуге
малопродаје и велепродаје, све у вези са алкохолним
пићима (осим пива), алкохолним препаратима за
прављење напитака, алкохолним екстрактима,
алкохолним есенцијама; услуге малопродаје и
велепродаје, све у вези са дуванским производима и
заменом за дуван, цигаретама и цигарама,
електронским цигаретама и оралним испаривачима
за пушаче, артиклима за пушаче, шибицама; све горе
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поменуте малопродајне и велепродајне услуге које се
такође пружају путем интернета, преко робних кућа
или супермаркета, а такође омогућавају купцима да
повољно прегледају и купе ову робу на општој
продајној веб страници и у велепродајним
оутлетима, преко општег продајног каталога
наручивањем
путем
поште
или
средстава
телекомуникације и у малопродајним оутлетима;
консултантске, информативне и саветодавне услуге
које се односе на горе наведене услуге.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
послови; послови везани за непокретности; клиринг
и усклађивање финансикских трансакција путем
глобалне рачунарске мреже; услуге преноса
средстава; пренос средстава електронским путем за
друге; пренос уплата за друге путем интернета;
електронске банкарске услуге; услуге онлајн
плаћања; пружање услуга електронског трансфера
средстава; брокерске услуге у вези са валутама;
финансијске трансакције преко блокчеина; онлајн
банкарске услуге и финансијске услуге; пружање
финансијских информација путем интернета; онлајн
банкарство; банкарске услуге пружене онлине са
рачунарских база података или интернета; услуге
финансијског клиринга; кредитна верификација
путем глобалне рачунарске информационе мреже;
електронске услуге управљања ризиком кредита;
услуге електронског плаћања за куповину и
електронског плаћања рачуна; информативне услуге
у вези са финансијама и осигурањем, пружене
онлине са рачунарске базе података или интернета;
услуге кредитних картица, обрада и пренос рачуна и
уплата, и пружање осигурања за финансијске
трансакције; финансијске услуге у области услуга
обраде рачуна и уплата; услуге депозита и услуге
издавање путничких ваучера; улагање капитала;
финансијске евалуације [осигурање, банкарство,
непокретности]; финансијске и услуге управљања
активом; осигурање и финансијске услуге;
финансијске
услуге
пружене
путем
телекомуникацијских
средстава;
финансијске
консалтинг
и
саветодавне
услуге;
услуге
посредовања у промету са хартијама од вредности,
услуге нотирања цена на берзи; посредовање у вези
са акцијама и обвезницама, финансијске анализе;
услуге дебитних картица, услуге платних картица и
услуге чековне гаранције; банкарске, услуге штедних
рачуна и инвестиционе услуге; задуживање
финансијских рачуна и кредитне услуге; издавање
претплатничких картица, платних картица и
дебитних картица; услуге телефонских кредитних
картица; организовање финансија за грађевинске
пројекте; организовање и управљање лизингом и
закупом; изнајмљивање и лизинг непокретности;
процена непокретности; валуација непокретности;
финансијске услуге у вези са непокретностима,
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инвестирање у непокретности; брокерске услуге у
вези са непокретностима; услуге агенција за
непокретности; услуге стамбених агенција; услуге
актуара; управљање непокретностима и консалтинг
услуге;
убирање
најамнине;
изнајмљивање
канцеларија
(непокретности);
изнајмљивање
апартмана и станова; агенција за прикупљање
накнада за гас и електричну енергију; процена
антиквитета; процена уметнчких дела; процена
накита; процена половних возила; снабдевање
пореским
информацијама
(финансијске
услуге);прикупљање
прилога за добротворне
фондове; организовање добротворног прикупљања;
добротворно прикупљање; изнајмљивање машина за
бројење папирног новца и кованица; изнајмљивање
банкомата или аутоматизованих машина за издавање
готовине; издавање ваучера; услуге издавања
готовине; пружање претплатничких картица и
жетона; услуге мењања новца; услуге преноса новца;
услуге преноса страних валута; услуге промене
стране валуте; трговање валутама; пословање са
валутама; добротворно прикупљање средстава;
пужање услуга добротворног прикупљања средстава
у вези са компензацијом уљеника; брокерске услуге
у вези са компензацијом угљеника; спонзорисање
програма компензације угљеника; финасирање и
улагање у пројекте смањења емисије; улагање у
програме и пројекте компензације угљеника;
улагање у фондове за смањење емисија; пружање
зајмова; пружање привремених зајмова; укључујући
све наведене услуге пружене електронским путем;
конултације, информације и саветодавне услуге у
вези са напред наведеним услугама.
Кл. 38:
телекомуникације; телекомуникацијске
услуге, наиме услуге преноса и пријема података
путем телекомуникационих мрежа; пружање услуга
мултимедијалних
телеконференција,
видеоконференција и састанака на wеб-у који
дозвољавају учесницима да симултано и асинхроно
прегледају, деле, уређују и дискутују документа,
податке и слике путем веб прегледача; омогућавање
приступа
онлајн
извештајима
у
вези
са
перформансама, ефикасношћу и статусом Интернет
апликација, телеконференција, видео конференција и
састанака за кориснике; омогућавање корисницима
да безбедно приступају приватним компјутерским
мрежама на даљину путем Интернета; пружање
онлајн услуга сарадње које омогућавају корисницима
да
приступају
апликацијама,
платформама,
заједнички дељеним документима, подацима,
листама задатака и форумима за дискусију;пружање
приступа рачунарским базама података на глобалној
рачунарској мрежи за претраживање и враћање
информација, података, веб страница и ресурса који
су доступни на рачунарским мрежама; пружање
приступа за кориснике компјутерским базама
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података које садрже електронске публикације,
билтене, базе података и информације којима се
може приступити преко рачунара; управљање
причаоницама (услуге причаоница); приступ за више
корисника глобалним компјтерским информационим
мрежама за трансфер и пренос ширког опсега
информација; пружање приступа веб страницама на
глобалној рачунарској мрежи путем које трећа лица
могу да нуде робу и услуге, праве и попуњавају
поруџбине, склапају уговоре и врше пословне
трансакције; пружање приступа интерактивној веб
страници на глобалној рачунарској мрежи за трећа
лица да постављају информације, одоговарају на
захтеве и праве и попуњавају поруџбине за
производе, сервисе и пословне прилике; електронске
комуникацијске услуге за успостављање виртуалних
причаоница путем текстуалних порука; пружање
електронских билтена за постављање и пренос
порука између рачунарских корисника у вези са
производима, услугама и пословним предностима и
приликама; пружање електронских билтена за
постављање, промоцију, продају и препродају робе
путем глобалне рачунарске мреже; пружање услуга
екектронске поште и прослеђивања електронске
поште; аудио и видео комуникација путем рачунара
и рачунарских мрежа и путем глобалне
комуникационе мреже; пружање рачунарског
приступа и изнајмљивање времена за приступ
интерактивним билтенима и базама података;
пружање приступа електронским билтенима за
постављање и пренос порука између рачунарских
корисника у вези са производима, услугама и
пословним
приликама;
пружање
приступа
електронском календару, адресару и електронској
бележници путем локалне и глобалне рачунарске
мреже; пружање услуга директне конекције између
корисничких рачунара за размену података; пружање
телекомуникационих приступа и веза са интернетом
и рачунарским базама података; услуге емитовања
преко интернета; пружање онлајн база података које
садрже информације о интернет платформи за
подношење жалби у вези са емитовањем програма;
пружање телекомуникационог приступа и везе са
рачунарском базом података и са интернетом;
електронске комуникацијске услуге; интерактивне
телекомуникацијске услуге; телекомуникације у вези
са
информацијама
(Интернет
странице),
компјутерским програмима и подацима; пружање
телекомуникационих веза са интернетом или базама
података; пружање телекомуникационог приступа
објектима
и
структурама
на
интеренету;
комуникација путем рачунарских терминала;
комуникација путем мрежа са оптичким влакнима;
рачунарски
потпомогнут
пренос
порука,
информација, података, докумената и слика; услуге
комуникација
података
електронским
путем;
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електронска размена гласа, података, аудио, видео
садржаја, текста и графике којима се може
приступити путем рачунара и телекомуникационих
мрежа;
услуге
тренутног
слања
порука;
комуникационе услуге путем мобилних телефона;
сакупљање, пренос и достављање података
електронских путем; сакупљање, пренос и
достављање електронских порука, информација у
виду непомичних и/или покретних слика као што су
карактери, поруке, музика и слике, телеграми,
информације и подаци путем механичких,
електронских, телефонских, телекс, кабловских,
рачунарских и сателитских средстава; пренос,
емитовање и пријем аудио, видео, немпомичних и
покретних слика и података у компресованом или
не-компресованом облику у реалном или одложеном
времену; услуге електронских порука, конференција
и преноса налога; услуге видео конференција;
комуникација путем електронских билтена који
омогућава корисницима да обављају интерактивне
разговоре у реалном времену између рачунарског
терминала и електронског билтена који садржи
информације са непомичним и покретним сликама и
гласовне информације као што су карактери;
пружање електронских билтена и огласних табли за
пренос порука; пружање услуга онлајн форума за
дискусије; комуникационе услуге, наиме, услуге
текстуалних и нумеричких дигиталних порука;
пренос информација комуникацијом података ради
помоћи при доношењу одлука; пренос информација
кроз системе за видео комуникацију; услуге веб
конференција; пружање приступа и простора за
видео и/или телефонске конференције на даљину;
саветодавне услуге у области заштите података и
услуге преноса информација; пружање веза за
електронске податке; пренос путем факсимила;
слање порука; пејџинг услуге; изнајмљивање
модема; изнајмљивање телекомуникационе опреме;
услуге електронског слања, примања и прослеђивања
порука; услуге телевизијског емитовања; емитовање
и пренос радио и телевизијских програма; емитовање
музике; пренос музичких, филмских, интерактивних
програма, видеа, електронских рачунарских игара;
пренос информација у вези са онлајн куповином и
општим услугама малопродаје; услуге преноса видеа
по захтеву; услуге новинских агенција; консултације,
информације и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама.
Кл. 39: транспорт; паковање и складиштење робе;
аранжмани
путовања;
физичко
складиштење
електронски похрањених података или докумената;
складиштење електронски похрањених података или
докумената; информације о превозу; транспортно
посредовање; транспортна логистика; превоз робе и
путника; паковање; посредовање у вези са бродовима
(посредовање у вези са поморским транспортом);
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ауто превоз; авио превоз; превоз блиндираним
аутомобилима; изнајмљивање возила; достављање
порука; транспорт цевоводом; достављање робе по
поруџбини; курирске услуге [достава пошиљки или
робе]; транспортне услуге у вези управљања
транспортом; услуге изнајмљивања аутомобила;
услуге паркирања возила; путовања јахтом и/или
бродовима; услуге путничких агенција; услуге
путничких резервација и путничких информација;
услуге агенције у вези са путничким картама;
организовање путовања и информације за њих, све
пружено он-лине са компјутерске базе података или
интернета; пружање информација које се односе на
путовања и туризам путем интернета или путем
телекомуникацијских мрежа; пружање упутстава за
вожњу за потребе путовања; организовање
крстарења; организовање превоза за туристичка
путовања; резервација седишта за путовање; пратња
путника; услуге превоза за туристичка разгледања;
организовање услуга превоза путика за друге путем
онлине апликације; путничке резервације; пружање
информација о путевима и саобраћају, услуге возача;
утовар и истовар терета; посредовање у превозу
робе;
селидбене
услуге;
посредовање
у
изнајмљивању, лизингу; продаји; куповини и/или
чартеру бродова и/или чамаца; спасавање и подизање
потопљених бродова и/или чамаца; пилотирање;
дистрибуција гаса и снабдевање; дистрибуција
електричне струје и снабдевање; дистрибуција
топлоте
и снабдевање;
снабдевање
водом;
дистрибуција воде и снабдевање; услуге објеката за
сидрење; изнајмљивање складишта; пружање
подручја за летење; обезбеђивање приступа путевима
на којима се плаћа путарина; изнајмљивање и/или
лизинг инвалидских колица; услуге паркирања
аутомобила;
управљање
паркинг
простором;
изнајмљивање и/или лизинг авиона; изнајмљивање
и/или лизинг контејнера; изнајмљивање и/или лизинг
бицикала; изнајмљивање и/или лизинг аутомобила;
изнајмљивање и/или лизинг бродова и/или чамаца;
изнајмљивање и/или лизинг возила на људски погон;
изнајмљивање и/или лизинг механичких паркинг
система; изнајмљивање и/или лизинг палета;
изнајмљивање и/или лизинг машина за паковање и
умотавање; изнајмљивање и/или лизинг комора за
хлађење; скупљање отпада и смећа из домаћинства;
скупљање
индустријског
отпада
и
смећа;
изнајмљивање навигационих система; изнајмљивање
ваздухоплова; допуњавање банкомата готовином;
услуге возача; прикупљање рециклираних производа
[транспорт]; испорука робе; достава новина;
испорука енергије; испорука цвећа; франкирање
поште; бродски превоз робе; изнајмљивање гаража;
паковање поклона; изнајмљивање коња; лансирање
сателита
за
друге;
складиштење
пртљага;
изнајмљивање путничких аутобуса; испорука
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пошиљки;
изнајмљивање
паркинг
места;
изнајмљивање просторија за хлађење; изнајмљивање
замрзивача; изнајмљивање тркачких аутомобила;
изнајмљивање
контејнера
за
складиштење;
изнајмљивање трактора; изнајмљивање пртљажника
за кров на возилима; изнајмљивање инвалидских
колица; допуњавање аутомата за продају; спасилачке
операције [у транспорту]; услуге спашавања; такси
превоз; тегљење; информације о саобраћају;
резервација превоза; паковање; консултације,
информације и саветодавне услуге у вези са напред
наведеним услугама.
Кл. 41:
образовање; пружање обуке; забава;
спортске и културне активности; издавање текстова,
књига и часописа (осим рекламних текстова);
издавање дијаграма, слика и фотографија; издавање
новина, магазина и периодичних публикација; услуге
образовања, вежбе и пружања обука у вези са
телекомуникацијама,
рачунарима,
рачунарским
програмима, рачунарством у облаку, дизајном wеб
сајтова, електронском трговином, пословним
управљањем,
финансијским
управљањем
и
оглашавањем; пружање образовања, рекреације,
инструкција, подучавања и обуке интерактивно и неинтерактивно; дизајн образовних курсева, испита и
квалификација; забава пружена путем електронских
и дигиталних интерактивних медија; услуге
електронских игара пружене путем интернета;
пружање информација у вези са образовањем,
обуком,
забавом,
рекреацијом,
спортским,
друштвеним и културним активностима; пружање
онлине електронских публикација (које се не могу
преузимати); приређивање, организовање, хостинг и
вођење
певачких
такмичења;
приређивање,
организовање, хостинг и вођење концерта;
приређивање, организовање, хостинг и вођење
догађаја и такмичења за образовне и забавне
потребе; приређивање, организовање, хостинг и
вођење забавних игара и потрага; услуге агенција у
вези са картама за забавне догађаје; информације у
вези са забавом или образовањем, које се пружају
онлине са рачунарске базе података или интернета;
пружање дигиталне музике (која се не може
преузимати) са интернета; пружање дигиталне
музике (која се не може преузимати) са МП3
(Мовинг Пицтуре Еxпертс Гроуп1 аудио лаyер 3)
Интернет вебсајтова; пружање видео игара,
рачунарских игара, звука или слика, или филмова
путем телекомуникацијских или рачунарских мрежа;
пружање онлине рачунарских игара и такмичења;
пружање онлине видеа, који се не могу преузети;
пружање онлине електронских публикација које се
стримују са интернета или рачунарске меже или
рачунарске базе података; забавне и образовне
услуге у вези са планирањем, производњом и
дистрибуцијом звука, слика, дигиталне музике,
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филмова, уживо или снимљених аудио, визуелних
или аудиовизуелних материјала за емитовање на
земаљских каналима, сателитским
каналима,
интернету, бежичним или системима жичне везе и
другим видовима комуникација; услуге музичке
забаве; изнајмљивање аудио снимака; припремање
забавних, образовних, документарних програма и
вести
за
емитовање;
услуге
репортерског
извештавања; информације у вези са спортским и
културним догађајима, актуелним догађајима и
најважнијим вестима пружене путем телевизијског
сателитског преноса, интернета или других
електронских начина; телевизијска, радио и филмска
продукција; припремање и продукција телевизијских
програма; пружање информација, података, графике,
звука, музике, видеа, анимације и текстова за забавне
потребе; услуге игара; пружање клупске рекреације,
спортских и гимнастичких објеката; наступи
музичких састава; клупска забава, дискотеке, модне
ревије и услуге ноћних клубова; клупске услуге у
вези са забавом, образовањем и културним
активностима; организовање, вођење и пружање
конференција, конвенција, конгреса, семинара и
радионица обуке; организовање, вођење и пружање
конференција, конвенција, конгреса, семинара и
радионица обуке у вези са телекомуникацијама,
рачунарима, рачунарским програмима, рачунарством
у облаку, дизајном wеб сајтова, електронском
трговином, пословним управљањем, финансијским
управљањем и оглашавањем; организовање и вођење
изложби за културне и образовне потребе, модних
ревија, образовних програма и културних програма и
представа; уметничке изложбе и услуге галерија;
услуге уметничких галерија у вези са лизингом
уметничких дела; услуге обуке у вези са здрављем и
безбедношћу на раду и одржавањем околине;
организовање часова у вези са цигарама, часова
дегустације вина; пружање образовних информација
у вези са истраживањем материјала и агенција за
исте; аранжман, организовање, планирање и
управљање семинарима; обука животиња; упутства у
продукцији програма за емитовање; услуге
инструкција у вези са управљањем машинама и
опремом, укључујући аудиовизуелну опрему која се
користи за продукцију програма за емитовање;
пружање аудио и визуелних студија; пружање
спортских објеката; пружање објеката за филмове,
приредбе, представе, музичке или образовне
тренинге; услуге агенција за резервисање забавних
догађаја; изнајмљивање и лизинг филмова (кинофилм);
изнајмљивање
и
лизинг
музичких
инструмената; изнајмљивање и лизинг телевизијских
програма; изнајмљивање и лизинг телевизијских
сетова; услуге библиотека; архивске услуге
библиотека; услуге титловања; преводилачке услуге
за знаковни језик; изнајмљивање претходно
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снимљених видео трака; изнајмљивање и лизинг
машина за игру; позајмљивање опреме за аркадне
игре;
позајмљивање
слика;
фотографисање;
превођење; услуге тумача; образовни и програми
обуке у области управљања ризиком; образовни и
програми обуке у вези са сертификацијом; пружање
вести; услуге игара на срећу; подучавање;
консултантске, информативне и саветодавне услуге у
вези
са
претходно
наведеним
услугама.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживања
и пројектовања у вези са њима, услуге индустријских
анализа и истраживања; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера; истраживање и
развој
у
вези
са
полупроводницима,
полупроводничким
интегрисаним
колима,
полупроводничким
меморијским
чиповима,
полупроводничким меморијским контролерима,
полупроводничким
меморијским
интегрисаним
колима, полупроводничким процесорским чиповима,
полупроводничким
процесорима,
микроконтролерима, јединицама микроконтролера,
микроконтролерима мале снаге, чиповима кола,
компјутерским
чиповима,
ЦПУ
(централним
процесорским јединицама), РИСЦ-В компјутерским
чиповима и централним процесорским јединицама,
компјутерским
чиповима
и
централним
процесорским јединицама са архитектуром скупа
инструкција; софтвер у виду сервиса (СааС);
рачунарске услуге у вези са преносом информација,
података, докумената, и слика путем интернета;
услуге провајдера апликација (АСП), наиме, хостинг
рачунарских софтверских апликација за друге;
услуге провајдера апликација (АСП) пружање
софтвера у области wеб заснованих конференција,
аудио
конференција,
електронских
порука,
колаборације докумената, видео конференција, и
обраде гласа и позива; пружање онлине софтвера
који се не могу преузимати за олакшавање
интероперабилности више софтверских апликација;
услуге техничке подршке (техничке консултације) у
вези са рачунарским софтвером и апликације
пружене онлине, путем емаил-а и телефона;
рачунарске услуге, наиме креирање онлине заједнице
за регистроване кориснике да учествују у расправи,
добију повратну информацију од својих вршњака,
формирају виртуелне заједнице, учествују у
друштвеним мрежама и размењују документа; савети
о рачунарским технологијама пружени интернет
корисницима путем телефонске подршке; рачунарске
услуге у вези са креирањем индекса информација,
страница и извора на рачунарској мрежи; пружање
алата за претраживање на интернету; дизајн
рачунара, ноутбук рачунара, лаптоп рачунара,
преносивих рачунара и ручних рачунара; дизајн
личних дигиталних асистената и личних медиа
плејера; дизајн мобилних телефона и паметних
ЗИС / RS / IPO
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телефона; дизајн дигиталних камера; рачунарске
услуге; рачунарско програмирање; рачунарске
интеграционе услуге; услуге рачунарске анализе;
рачунарско програмирање у вези са одбраном од
вируса; услуге рачунарског системског софтвера;
дизајн рачунарског софтвера; дизајн рачунарских
система; дизајн и развој wеб-страница; хостинг wебстраница за друге; хостинг софтвер рачунарских
апликација за претраживање и враћање информација
из базе података и рачунарске мреже; пружање
техничких информација по посебном захтеву
крајњих корисника путем телефона или глобалне
рачунарске мреже; консултантске услуге у вези са
рачунарским софтвером; рачунарске услуге у вези са
прилагођеним претраживањем рачунарске базе
података и вебсајтова; рачунарско и електронско
кодирање и декодирање сигнала; конверзија
физичких података и докумената у електронске
медијске формате; тестирање производа и услуге
процене; архитектонске и услуге дизајна; дизајн
ентеријера зграда, канцеларија и апартмана; услуге
компјутерских информација; услуге мрежних
информација,
наиме,
пружање
техничких
информација у вези са рачунарима и мрежама у
области бизниса и електронске трговине; пружање
рачунарских програма за управљање ризиком
безбедности; услуге рачунарских безбедносних
информација, знање и услуге тестирања; услуге
осигурања квалитета; рачунарске услуге у вези са
сертификацијом
пословних
трансакција
и
припремање извештаја у вези са њима; рачунарске
безбедносне услуге у вези са контролом приступа
рачунарима, електронским мрежама и базама
података; обезбеђиванле преноса података и
трансакција
путем
рачунарских
мрежа;
консултантске услуге у вези са подручјем
безбедности података; технолошке консултације у
вези са безбедношћу телекомуникација; безбедносне
услуге компјутеризованих комуникационих мрежа;
пружање информација у области интернета, светске
мреже/www и безбедности компјутеризованих
комуникационих мрежа и безбедног преноса
података и информација; консултантске услуге у
области
интернета,
светске
мреже/www
и
безбедности компјутеризованих комуникационих
мрежа, услуге безбедности информација; услуге
аутентификације за безбедност рачунара; рачунарске
услуге у вези за онлине аутентификацијом
електронских потписа; похрањивање резервних
података ван главне локације (офф-сите); пружање
информација на рачунарским технологијама и
програмирање путем вебсајта; картографске услуге;
рачунарство у облаку; услуге хостинг провајдера
облака; пружање привремене употребе софтвера у
облаку који се не може преузети и софтвера за
рачунарство у облаку; електронско складиштење
ЗИС / RS / IPO

Ж
података; пружање виртуелних рачунарских система
и виртуелне рачунарске средине путем рачунарства у
облаку; изнајмљивање софтвера за забаву; пружање
онлине компјутерских софтвера и компјутерских
апликација које се не могу преузети за стриминг
аудио матерјала, видео матерјала, видеа, музике и
слика; консултације, информације и саветодавне
услуге у вези са напред наведеним услугама.
(111) 78388
(210) Ж- 2019-1740

(181) 04.11.2029.
(220) 04.11.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати,
Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд
(540)

EBETREXAT
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 78389
(210) Ж- 2019-1023

(181) 05.07.2029.
(220) 05.07.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) BETAGY360 DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Омладинских бригада 102, Београд, RS
(740) Милица Петровић, адвокат, Браће Јерковић
76а, Београд
(540)

(531) 24.17.08; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранџаста-Pantone 165C, бела.
(511) Кл. 9: пословни софтвер за клађење; пословни
рачунарски систем за клађење; рачунарске
софтверске платформе за клађење; пословни софтвер
за лутријске игре; пословни рачунарски систем за
лутријске игре; рачунарске софтверске платформе за
лутријске игре; пословни софтвер за покер игре;
пословни рачунарски систем за покер игре;
рачунарске софтверске платформе за покер игре.
Кл. 35:
управљање корисничким услугама.
Кл. 42: развој и тестирање пословног рачунарског
софтвера за клађење; утврђивање проблема код
пословног рачунарског софтвера за клађење
[техничка подршка]; пружање пословног онлајн
софтвера за употребу у руковођењу односима с
корисницима клађења, који није могуће преузети;
пружање пословног онлајн софтвера за употребу у
управљању базом података за клађење, који није
могуће преузети; пружање пословног онлајн
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Ж
софтвера који није могуће преузети за клађење
(давалац услуга апликације); Развој и тестирање
пословног рачунарског софтвера за лутријске игре;
утврђивање проблема код пословног рачунарског
софтвера за лутријске игре [техничка подршка];
пружање пословног онлајн софтвера за употребу у
руковођењу односима с корисницима лутријских
игара, који није могуће преузети; пружање
пословног онлајн софтвера за употребу у управљању
базом података за лутријске игре, који није могуће
преузети; пружање пословног онлајн софтвера који
није могуће преузети за лутријске игре (давалац
услуга апликације); Развој и тестирање пословног
рачунарског софтвера за покер игре; утврђивање
проблема код пословног рачунарског софтвера за
покер игре [техничка подршка]; пружање пословног
онлајн софтвера за употребу у руковођењу односима
с корисницима покер игара, који није могуће
преузети; пружање пословног онлајн софтвера за
употребу у управљању базом података за покер игре,
који није могуће преузети; пружање пословног
онлајн софтвера који није могуће преузети за покер
игре (давалац услуга апликације).
(111) 78390
(210) Ж- 2019-1308

(181) 23.08.2029.
(220) 23.08.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) Предузеће за производњу чипса и других
производа од кромпира "CHIPS WAY" DOO,
Милутина Мандића б.б., 32000 Чачак, RS
(540)

(531) 03.02.03; 03.02.24; 03.02.26; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.07
(591) браон, плава.
(511) Кл. 30: бисквити; суви колачићи; кекс; сладни
бисквит; чоколаде; десерти; слаткиши; слане
грицкалице.
(111) 78391
(210) Ж- 2019-1439

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

COLGATE SMILE FOR GOOD
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте за зубе и
немедицинске
течности
за испирање
уста.
Кл. 21: четкице за зубе.
(111) 78392
(210) Ж- 2019-380

(181) 13.03.2029.
(220) 13.03.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) Иван Ивановић, Булевар ослобођења 162,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, златна, црна.
(511) Кл. 41: телевизијска забава.
(111) 78393
(210) Ж- 2019-1112

(181) 19.07.2029.
(220) 19.07.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) Atlantic Grand d.o.o. Beograd, Сурчинска 6a
Београд , RS
(540)

(531) 05.07.01; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(526) na reč "VENDING ESPRESSO"
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 78394
(210) Ж- 2019-1733

(181) 01.11.2029.
(220) 01.11.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE FLORA DOO, Насеље
Сађавац б.б., 32250 Ивањица, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Душко Лишанин, Савска 19 улаз 2,
стан 8, 11000 Београд
(540)

Ж
Кл. 21: кофе; рукавице (рукавице за баштованство и
грађевинарство,
рукавице
за
употребу
у
домаћинству).
Кл. 22: цераде; полипропиленско везиво; мреже;
џакови за складиштење и транспорт материјала у
ринфузи без амбалаже.
Кл. 25:
обућа (радна обућа); радно одело
(комбинезон); водоотпорна одећа; радне блузе и
одела .
(111) 78397
(210) Ж- 2019-1658

(531) 05.05.20; 05.05.21; 09.07.01; 19.03.01; 27.05.01
(511) Кл. 29: сос од бруснице; џемови; ђумбиров
џем; ајвар.
Кл. 30: чатни; сосови; сосови за месо; воћни
преливи.
Кл. 32: безалкохолни воћни напици; воћни сокови;
сирупи; сокови од поврћа; смутис (кашасти напици
воћа или поврћа).

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) Aleksandar Stanković PR, Samostalna zanatska
trgovinska radnja PODRUM PEVAC, Булевар
Краљице Марије 10, 34000 Крагујевац, RS
(740) Адвокат Шакан Маринко, Теодора Херцла 39,
11000 Београд-Земун
(540)

(111) 78396
(210) Ж- 2019-1195

(181) 31.07.2029.
(220) 31.07.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) SAVACOOP DOO and SEMENARNA D.O.O.,
Теодора Мандића 9, 21000 Нови Сад, RS i Булевар
Николе Тесле 9, 18000 Ниш, RS
(540)
(531) 03.07.03; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
28.05.00
(511) Кл. 33: алкохолна пића изузев оива; алкохолни
препарати за прављење напитака.

(531) 26.01.03; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.08
(591) црна и зелена
(511) Кл. 7: моторне тестере; косачице; тримери;
уређаји за прање-пуромати; моторне пумпре за воду;
електричне пумпе за воду; центрифугалне пумпе;
моторне пскалице и амотизери (распршивачи);
пољопривредне машине; машине и машински алати;
електричне машине и алати.
Кл. 8: ручни алати и справе: распршивачи за
инсектициде; маказе за резање грана; велике маказе;
маказе за орезивање; ножеви за калемљење;
баштенски закривљени ножеви; маказе за високе
гране; маказе за траву; баштенски алат; чекићи;
секире; лопате; мотике; виле; грабуље.
Кл. 9:
лична заштитна опрема - заштитна
одећа/обућа: рукавице за заштиту од несрећа;
заштитне маске; ципеле за заштиту од несрећа,
радијације и пожара.

ЗИС / RS / IPO

(111) 78398
(210) Ж- 2019-1659

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) Aleksandar Stanković PR, Samostalna zanatska
trgovinska radnja PODRUM PEVAC, Булевар
Краљице Марије 10, 34000 Крагујевац, RS
(740) Адвокат Шакан Маринко, Теодора Херцла 39,
11000 Београд-Земун
(540)

(531) 03.07.03; 05.03.11; 05.03.13; 26.04.15; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
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(591) црна, златна, зелена, бела.
(511) Кл. 33: алкохолна пића изузев оива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(111) 78399
(210) Ж- 2019-1666

(181) 18.10.2029.
(220) 18.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) PK Zlatibor d.o.o., Насеље Фарма 1,
31315 Златибор, RS
(540)

(511) Кл. 3: парфеми; тоалетне воде; колоњске воде;
дезодоранси за личну употребу; тоалетни производи
[средства за личну хигијену]; тоалетни сапуни;
козметички препарати за купање; козметички препарати
за негу тела; препарати за негу лица; препарати за негу
коже; препарати за сунчање [козметички]; препарати за
после сунчања за употребу у козметици; шминка;
препарати за косу и за третирање косе; препарати за негу
косе; етарска уља.
(111) 78402
(210) Ж- 2019-1669

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)
(531) 01.15.09; 02.03.02; 02.03.16; 19.03.03; 19.03.24;
27.05.10; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08
(591) зелена, црвена, жута, плава, црна.
(511) Кл. 29: јогурт.
(111) 78400
(210) Ж- 2019-1667

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000
Београд
(540)

URBAN DECAY
(511) Кл. 3: парфеми; тоалетне воде; колоњске воде;
дезодоранси за личну употребу; тоалетни производи
[средства за личну хигијену]; тоалетни сапуни;
козметички препарати за купање; козметички препарати
за негу тела; препарати за негу лица; препарати за негу
коже; препарати за сунчање [козметички]; препарати за
после сунчања за употребу у козметици; шминка;
препарати за косу и за третирање косе; препарати за негу
косе; етарска уља.
(111) 78401
(210) Ж- 2019-1668

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд
(540)

NAKED
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(531) 27.05.17; 27.05.25
(511) Кл. 3: парфеми; тоалетне воде; колоњске воде;
дезодоранси за личну употребу; тоалетни производи
[средства за личну хигијену]; тоалетни сапуни;
козметички препарати за купање; козметички
препарати за негу тела; препарати за негу лица;
препарати за негу коже; препарати за сунчање
[козметички]; препарати за после сунчања за употребу
у козметици; шминка; препарати за косу и за третирање
косе; препарати за негу косе; етарска уља.
(111) 78403
(210) Ж- 2019-1673

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона,
Вилине Воде б.б., 11000 Београд, RS
(540)

Astеcell
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика, масти
за хуману и ветеринарску употребу, козметички
препарати за негу коже, козметички препарати за
мршављење, гелови за масажу који нису за
медицинску употребу.
Кл. 5: додаци исхрани.
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Кл. 30: кафа, чај, немедицински биљни чајеви,
какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе,
зачини, зачински додаци, препарати од житарица,
храна на бази овса, овсене пахуљице, грицкалице на
бази житарица, плочице од житарица.

Кл. 30: кафа, чај, немедицински биљни чајеви,
какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе,
зачини, зачински додаци, препарати од житарица,
храна на бази овса, овсене пахуљице, грицкалице на
бази житарица, плочице од житарица.

(111) 78404
(210) Ж- 2019-1674

(111) 78406
(210) Ж- 2019-1528

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона,
Вилине Воде б.б., 11000 Београд, RS
(540)

ChagaCell
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика, масти
за хуману и ветеринарску употребу, козметички
препарати за негу коже, козметички препарати за
мршављење, гелови за масажу који нису за
медицинску употребу.
Кл. 5: додаци исхрани.
Кл. 30: кафа, чај, немедицински биљни чајеви,
какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе,
зачини, зачински додаци, препарати од житарица,
храна на бази овса, овсене пахуљице, грицкалице на
бази житарица, плочице од житарица.
(111) 78405
(210) Ж- 2019-1675

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона,
Вилине Воде б.б., 11000 Београд, RS
(540)

CimiSens
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика, масти
за хуману и ветеринарску употребу, козметички
препарати за негу коже, козметички препарати за
мршављење, гелови за масажу који нису за
медицинску употребу.
Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у
медицини, дијететски додаци ( додаци исхрани) за људе
и животиње, спрејеви за медицинску употребу,
витамински препарати, медицински чај, додаци за
минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску
употребу, хемијско фармацеутски препарати, лекови за
ублажавање стомачног затвора, средства за варење за
медицинску употребу, лекови за медицинску и
ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење,
масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни
ферменти за медицинску употребу, културе микро
организама за медицинску и ветеринарску употребу,
чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за
људску и ветеринарску употребу.
ЗИС / RS / IPO

(181) 01.10.2029.
(220) 01.10.2019.
(151) 30.01.2020.
(300) DID2019025850 15.05.2019. ID.
(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)

LUCKY STRIKE SLOW CURED
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
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; све наведене робе са затраженим правом
првенства ID по пријави DID 2019025850 од
15.5.2019. године; резани дуван; дуван за луле, са
правом првенства од дана подношења пријаве жига
1.10.2019. године.
(111) 78407
(210) Ж- 2019-1578

(181) 09.10.2029.
(220) 09.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) ЦЕНТАР С д.о.о., Трише Кацлеровића 24а,
11000 еоград, RS
(540)

(531) 26.01.05; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 4: пчелињи восак; шпиритус од метил
алкохола; алкохол [гориво]; горива на бази алкохола;
папирне траке за потпаљивање ватре; дрвени опиљци
за потпаљивање; потпаљивачи; антрацит; препарати
против проклизавања каишева, ремења; свећице за
105
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божићне јелке; масти за оружје; препарати за
везивање прашине за чишћење; зогревно дрво;
дрвени угаљ [гориво]; свеће; брикети угља; брикети
од тресета [гориво]; дрвени брикети; брикети за
сагоревање; мешавина испарљивих горива; восак
карнауба палме; цересин восак; угаљ; тресет[горива];
горива; масти за обућу; восак[непрерађен]; восак за
ремење; восак за осветљавање; индустријски восак;
кокс; минерална горива; масти за ремење; масти за
производе од коже; индустријске масти; уља за
уклањање оплате [грађевинска]; говеђи лој;
препарати за уклањање прашине; масти за
осветљавање; гас за осветљавање;
гориво за
осветљавање; уље за подмазивање; пречишћен
петролеј; нафтни етар; лигроин; фитиљи за свеће;
желе од петролеја за индустријску употребу; дизел
уље; гасно уље; плинско гориво; плинско уље;
бензин; графит за подмазивање; уља од угљеног
катран; угљена нафта; уља за конзервирање
грађевина; уље за влажење; рибље уље, нејестиво;
препарати сојиног уља за одмашћивање кухињског
посуђа; керозин; масти за подмазивање фитиљи за
лампе; лигнит; мазива; мазут; уље репе за
индустријску употребу; уље уљане репице за
индустријску употребу; нафта; коштано уље за
индустријску употребу; леин; зокерит [озоцерит];
парафин петролеј [прерађен или непрерађен]; угљена
прашина [гориво; стеарин; вунена маст; ланолин;
сунцокретово уље за индустријску примену; ноћна
расвета [свеће]; смеше за везивање прашине; уља за
текстил; моторно гориво; погонско гориво; уље за
ложење; уље за сагоревање; додаци, који нису
хемикалије, за моторна горива; масти за заштиту
коже; индустријска уља; згуснути гас [гориво];
рицинусово уље за индустријске сврхе; уља за
конзервацију коже; течности за сечење; уља за боје;
нискокалорични плин; моторна уља; мирисне свеће;
електрична енергија; етанол [гориво]; матаријал за
паљење ватре; смесе за упијање прашине; бензин;
гориво из биомасе; бензинско гориво; ксилен гориво;
восак за скије;
Кл. 7: шимпани [делови штампарских машина];
типографске машине; вејалице; мотори за возила на
ваздушни јастук; вентилатори за машине и моторе;
машине за обраду стакла; машине за израду шина;
апарати за вулканизацију; спојнице, осим за
сувоземна возила; аеронаутички мотори; машине за
оштрење; пољопривредно справе, осим оних којима
се ручно управља; брусеви [делови машине]; точкови
за оштрење [делови машина]; пумпе за пиво;
компресорски мотори; компресорске машине;
компресорске пумпе; свећице за моторе са
унутрашњим сагевањем; клипови пригушивача
[делови машина]; клипови амортизера; клип са
ваздушним или уљаним јастуком [део машине];
подлоге против трења за машине; копачи [машине];
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машине за усисавање ваздуха; апарати за уштеду
горива за моторе и машине; бродски мотори; мотори
за бродове; миксери, електрични; хидраулични
клипови [машине]; кочионе облоге, изузев за возила;
папучице за кочнице, изузев за возила; делови
кочница, који нису за возила; витла или калемови
[делови машина]; кутије мењача, изузев за копнена
возила; машине за запушавање боца; машине за
затварање флаша; машине за печаћење боца; четке,
које се покрећу електричном струјом [делови
машина]; разврставачи, одстрањивачи отпада;
рразврставачи, одстрањивачи отпада [машине];
млинови за кафу, којима се не управља ручно;
димњаци за моторни котао; машине за померање
земље; машине за пресовање ђубрета; машине за
цепање за индустријску употребу; грнчарски
точкови;
приручне
машине,
аутоматске
[манипулатори]; роботи [машине]; машине за
прераду хране, електромеханичке; улошци за
машине за филтрирање; погонски ланци, осим за
копнена возила; хидротрансформатори, изузев за
сувоземна возила; преносни ланци, осим за копнена
возила; главе за бушилице [делови машина]; котлови
за парне машине; напајачи машинских котлова;
машине за шишање животиња; машине за сечење
длаке на животињама; шишачи за животиње,
машине; мотори, осим за сувоземна возила;
контролни каблови за машине или моторе machines;
контролни механизми за машине и моторе; матрице
које се користе при штампању; компресори за
фрижидере; сепаратори воде; испусне славине;
машине за шивење; каишеви вентилатора за моторе и
машине; инкубатори за јаја; зупчаници, који нису за
сувоземна возила; мешалице, електричне, за кућну
употребу; кухињске машине, електричне; цилиндри
за моторе; редуктори зупчастог преносника, осим за
копнена возила; машине за раэдвајање; резачи,
сврдла за бургије [делови машина]; размењивачи
топлоте [делови машина]; издувни лонци мотора;
мотори, електрични, који нису за сувоземна возила;
ранови [апарати за подизање]; машине за сејање;
машине за стругање поврћа; пиштољи на
компримимовани ваздух за истискивање кита;
филтери [делови машина или мотора]; плугови за
копање ровова; брисачи електрични, за кућну
употребу; пресе за воће, електричне, за употребу у
домаћинству; хидраулични мотори; према за
бушење, плутајућа и не плутајућа; апарати за
конверзију горива за моторе са унутрашњим
сагоревањем; радијатори за хлађење за машине и
моторе; цеви за котлове [делови машина];
хидрауличне контроле за машине и моторе;
пнеуматске контроле за машине и моторе; картери,
за машине, моторе и погонске моторе; прерађивачи
хране, електрични; електрични пиштољи са леп ком;
пиштољи [алат са употребом експлозива]; машине за
ЗИС / RS / IPO
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извлачење мрежа [за риболов] универзални
(кардански) зглобови; кружне парне пресе,
преносиве, за платна; машине и апарати за
шампонирање тепиха, електрични; каталитички
претварачи; инсталације за централно усисавање;
моторна тестера; уређаји за чишћење који користе
пару; бренери, на гас; инсталације за извлачење
прашине у циљу чишћења; инсталације за уклањање
прашине, у сврхе чишћења; електрични чекићи;
електромеханичке машине за хемијску индустрију;
ланци елеватора [делови машина]; агрегати за
резервно напајање; експанзионе посуде [делови
машина]; стклорезачки дијамант [делови машина];
машине за прање под високим притиском; машине за
текстилну индустрију; испусне разводне цеви за
моторе; машине за прераду уља; пакирне машине;
електрични апарати за полирање паркета воском;
машине за полирање ципела; плугови за снег;
апарати за заваривање; апарати за лемљење, на гас ;
цеви за заваривање; алат за лемљење, гасни;
наставци за усисаваче за распршивање парфема и
дезинфекционих средстава; црева за усисиваче;
усисивачи за прашину; вибратори [машине] за
индустријску употребу; електричне машине и
апарати за полирање воском; машине за напињање
жица на рекетима; монтажне машине за бицикле;
мотокултиватори; ваздушне четке за наношење боје;
затварачи врата, хидраулични; кик-стартери за
мотоцикле;
механизоване
сточне
хранилице;
покретне стазе; стазе [покретне стазе]; пригушивачи
за моторе; затварачи врата, пнеуматски; кесе за
усисиваче; плинске летлампе; турбине на ветар;
кочионе плочице, осим за возила; електроде за
машине за заваривање; електрични апарати за
заваривање; апарати за лемљење, електрични;
лемилице, електричне; апарати за заваривање са
електричним луком, електролучно заваривање;
апарати за електролучно резање; плинске лет-лампе,
лемилице; пресе за грожђе; машине за дување,
мехови; машине за галваностегију, пресвлачење
металом; апарати за галванизацију; аутомати за
продају; аутоматске машине за дистрибуцију;
електрични затварачи врата; електрични отварачи
врата; уређаји за управљање лифтовима; апарати за
управљање лифтовима; електрични апарати за
затварање, паковање; пумпе за точење горива на
сервисним станицама; самоподешавајуће пумпе за
гориво; машине за прераду пластике; механизми за
отварање прозора, електрични; механизми за
затварање прозора, електрични; механизми за
отварање прозора, хидраулични; механизми за
затварање прозора, хидраулични; механизми за
отварање прозора, пнеуматски; механизми за
затварање прозора, пнеуматски; затварачи врата,
хидраулични;
затварачи
врата,
пнеуматски;
кухињски
млинови,
електрични;
пнеуматске
ЗИС / RS / IPO
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дизалице; штампачи; машине за просејавање; носачи
мотора, осим за копнена возила; алати за вађење
ексера, електрични; електрични алати за вађење
ексера; четке за усисиваче; електрични алати за
оштрење ивица скија; машине дробилице; набијачи
[машине]; усисне папуче усисивача; чистачи
цевовода;
соковници,
електрични;
одвијачи,
електрични; командне ручице [џојстици] као делови
машина, изузев за машине за играње; брегаста
вратила за моторе возила; гумене гусенице као
делови гусеничара на грађевинским машинама;
гумене гусенице као делови гусеничара на машинама
и апаратима за утовар-истовар; гумене гусенице као
делови гусеничара на пољопривредним машинама;
гумене гусенице као делови гусеничара на машинама
за руднике; гумене гусенице као делови гусеничара
на плуговима за снег.
Кл. 12: чекрци за чамце; направе за поринуће
чамаца; пропелери-елисе за бродове;
весла;
платфоме за истовар на камионима; точкови за
рударске вагоне; бицикли; показивачи правца за
бицикле; ногари за бицикле; постоља за железничка
возила; дизалице за чамце на бродовима;
блатобрани; ручна колица на два точка; теретни
вагон; двоточкаши, колица; кабине за инсталиран
кабловски транспорт; кесони [возила]; точкови за
возила; поклопци мотора возила; поклопци возила;
каравани; приколице [возила]; моторска кућица за
компоненте копнених возила [изузев за погонске
моторе]; сигурносни појасеви за седишта возила;
централни ротирајући део точка возила; совине за
точкове возила; ланци за бицикле; инвалидска
колица; барже; направе за поринуће бродова; колица
за истовар; кола за црева за поливање; ливарска
колица; колица за ливење; возила за голф [возила];
шасије за возила; кормила; вагони за успињаче;
железничка возила; димњаци за бродове; гусенице за
возила [ваљкасте]; гусенице за возила [тракторске];
трактори; вагони; браници возила; одбојници за
железничка возила; хидраулична кола за возила;
волани за бицикле; лежајеви [кревети] за возила;
дрвени рамови за бродове; гуме за бицикле;
зупчаници за бицикле; кочнице за бицикле;
блатобрани за бицикле; фелне за точкове бицикла;
наплатци за точкове бицикла; курбле за бицикле;
мотори за бицикле; главчине за точкове бицикала;
главчина точка бицикла; педале за мотоцикле; пумпе
за гуме бицикле; жбице за точкове бицикла; точкови
за бицикле; седишта за бицикле; ногари за
мотоцикле; зупчаници за копнена возила; багери
[бродови]; дресине; електрични мотори за копнена
возила; електрична возила; квачила за сувоземна
возила; сигурносна седишта за децу, за возила;
падобрани; спољни омотачи пнеуматских гума;
тегови за балансирање точкова возила; свемирска
возила; јарболи за бродове; совине за возила;
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осовина са рукавцима; брисачи ветробранских
стакала; штитници за точкове бицикала; мреже за
пртљаг код возила; украсни поклопци за точкове
возила [раткапне]; доставна возила; кочнице за
возила; каишеви за механичке преноснике;
хладњаче; расхладни вагони [железничка возила];
вагони хладњаче [железничка возила]; мотори за
сувоземна возила; крмена весла; покривачи седишта
за
возила;
бродски
прозори;
хидроавион;
хидроавиони; кола за спавање; локомотиве; мотори
за управљање сувоземним возилима; вагони
[железнички]; бочне степенице за улаз у возила;
мењачи за сувоземна возила; пропулзиони
механизми за сувоземна возила; војна возила за
транспорт; млазни мотори за сувоземна возила;
мотоцикли; точкови који се крећу независно од
погона, за копнена возила; водена возила; бродови;
елисе [пропелери] за бродове; минибуси; весла за
кануе; ветробранска стакла; ексери за гуме; газишта
за протектирање гума; пнеуматске гуме; понтони;
врата за возила; носачи скија за аутомобиле;
превозни трицикли; доставни трицикли; колица за
бебе; дечија колица; навлаке за дечија колица;
кровови за дечија колица; елисе-пропелери; паоци на
точковима возила; спојнице осовина за точкове;
скијашки лифтови; опруге за вешање возила; кола за
ручавање; ретровизори; фелне за точкове возила;
седишта за мотоцикле; приколице; седишта за
возила; спортска кола; стеге [поморске]; жичаре
бележнице; рашље за весла на чамцу; рашље за
весла; колица са нагибом; летилице; шасије возила;
саонице [возила]; трамваји; апарати и инсталације за
кабловски превоз; успињаче; жичаре; вагони и
кабине за жичаре; трицикли; турбине за сувоземна
возила; возила за кретање по земљи, ваздуху, води
или шинама; лепљиве гумене закрпе за поправку
унутрашњих гума; тапацирунзи за возила; мопеди;
прозори за возила; кола; аутомобили; противпровални уређаји за возила; уређаји за истовар,
делови камиона и вагона; јахте; аеронаутички
апарати, машине и делови; справе против
заслепљивања за возила; аутомобилске гуме;
каросерије аутомобила; браници за аутомобиле;
ублаживачки удара за аутомобиле; против-провални
аларми за возила; сирене за возила; возила за
мешање бетона; унутрашње гуме за бицикле;
кочионе облоге за возила; кочионе плочице за
возила; кутије мењача за копнена возила; колица са
једним точком; теретна колица; вагон-ресторани;
вагон за ручавање; рамови за бицикле; шкољке за
возила; избацивачи седишта (за летилице);
прекривачи за возила; погонски ланци за копнена
возила; преносни ланци за копнена возила;
претварачи обртног момента за копнена возила;
показивачи правца за возила; димњаци за
локомотиве; волани за возила; навлаке за седишта за
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бицикле; амбулантна кола; пнеуматици без унутрашње
гуме за бицикле; редуктори за копнена возила; делови
кочница за возила; возила на ваздушни јастук;
затварачи за резервоаре горива на возилима; спојнице
за копнена возила, изузев делова машина и мотора;
дизачи за гепек (делови копнених возила); електрични,
покретни гепек (делови копнених возила); подизачи
задњих врата (делови копнених возила); сигурносни
појасеви за седишта возила; ролетне прилагођене за
аутомобиле; преносне осовине за сувоземна возила;
ваздушни јастуци (сигурносни делови за аутомобиле);
корпе прилагођене бициклима; камп возила; куће на
точковима (каравани); точкови за колица; колица за
чишћење; одбојници за бродове; моторне санке са
педалама; торбе прилагођене за бицикле; колица за
куповину; возила за снег; возила са даљинским
управљачем, нису играчке; тротинети (возила); јарболи
за чамце; навлаке за волане возила; спојлери за возила;
брисачи аутомобилских стакала; кочионе плочице за
аутомобиле; заштитни покривачи резервних гума;
заштитне навлаке резервних гума; заштитне навлаке
резервних точкова; нагибна колица; управљачи за
цигарете за аутомобиле; кочиони дискови за возила;
торбе прилагођене за седишта бицикла; звона за
бицикле; оклопна возила; носачи мотора за копнена
возила; војни дронови; кануи; цивилни дронови; бочни
ретровизори за возила; мреже за комарце прилагођене
за дечја колица; контролне ручке за возила; аутомобили
без возача (аутономни аутомобили); моторни скутери;
скутери за особе са сметњама у кретању; пепељаре за
аутомобиле; ланци за мотоцикле; рамови за мотоцикле;
волани за мотоцикле; мотори за мотоцикле; торбе
прилагођене за мотоцикле; тврде гуме за точкове
возила; колица за бебе; муфови за дечја колица; муфови
за ноге за дечја колица; муфови за колица за бебе; пена
за пнеуматике; пена за крпљење пнеуматика; торбе
прилагођене за дечја колица; торбе прилагођене за
колица за бебе; возила на даљинско управљање за
подводна истраживања; самостално подводно возило за
инспекцију морског; хармоника за зглобне аутобусе;
електрични бицикли; навлаке за седишта за мотоцикле;
тркачки аутомобили.
(111) 78408
(210) Ж- 2019-1741

(181) 04.11.2029.
(220) 04.11.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) PIROBOX-PIROTEHNIKA DOO, Јованче
Мицића б.б., 35000 Јагодина, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 25.07.21; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, жута, бела, црна.
(511) Кл. 13: пиротехника; лансери за пиротехнику;
римске
свеће
[пиротехника];
детонирајући
ватромети; прскалице [ватромет]; средства за
ватромет; ватромет у облику пројектила; небеске
ракете [ватромет]; праскави детонатори, осим
играчака; бенгалска ватра; лансери за ракете;
нитроцелулоза; петарде; пиротехнички производи;
пиштољи за сигнализацију; ракете [пројектили];
спрејеви за личну одбрану; сигналне ракете,
експлозивне
или
пиротехничке.
Кл. 28: новогодишње праскаве бомбоне; опрема за
забаву за играонице; пиштољи с бојом [спортска
опрема]; божићне јелке од синтетичких материјала;
ваздушни пиштољи играчке; вештачки снег за
божићне јелке; детонирајуће каписле [играчке];
играчке новитети за забаве; каписле за пиштоље
[играчке]; пиштољи играчке.
Кл. 41: забава у виду ватромета; организовање
сценских наступа; представљање сценских наступа;
производња специјалних филмских ефеката; услуге
анимације специјалних ефеката за филм и видео
записе;
изнајмљивање
сценског
декора;
организовање балова; организовање и спровођење
концерата; организовање представа, свечаности
[услуге импресарија].
(111) 78409
(210) Ж- 2019-1742

(181) 04.11.2029.
(220) 04.11.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) PIROBOX-PIROTEHNIKA DOO, Јованче
Мицића б.б., 35000 Јагодина, RS
(540)

PIROBOX
(511) Кл. 13: пиротехника; лансери за пиротехнику;
римске
свеће
[пиротехника];
детонирајући
ватромети; прскалице [ватромет]; средства за
ватромет; ватромет у облику пројектила; небеске
ракете [ватромет]; праскави детонатори, осим
играчака; бенгалска ватра; лансери за ракете;
нитроцелулоза; петарде; пиротехнички производи;
пиштољи за сигнализацију; ракете [пројектили];
спрејеви за личну одбрану; сигналне ракете,
експлозивне или пиротехничке.
Кл. 28: новогодишње праскаве бомбоне; опрема за
забаву за играонице; пиштољи с бојом [спортска
опрема]; божићне јелке од синтетичких материјала;
ваздушни пиштољи играчке; вештачки снег за
божићне јелке; детонирајуће каписле [играчке];
играчке новитети за забаве; каписле за пиштоље
[играчке]; пиштољи играчке.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 41: забава у виду ватромета; организовање сценских
наступа; представљање сценских наступа; производња
специјалних филмских ефеката; услуге анимације
специјалних ефеката за филм и видео записе;
изнајмљивање сценског декора; организовање балова;
организовање и спровођење концерата; организовање
представа, свечаности [услуге импресарија].
(111) 78410
(210) Ж- 2019-1697

(181) 24.10.2029.
(220) 24.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas, ,
21460 Врбас, RS
(540)

(531) 05.03.14; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 27.05.24
(591) cyan, жута, црна, магента.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; уља и
масти за исхрану; хумус.
Кл. 30: сосови.
(111) 78411
(210) Ж- 2019-1655

(181) 18.10.2029.
(220) 18.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Doo Arsenijević Co., Сремска 14, 21460 Врбас, RS
(540)

(531) 03.06.03; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.25
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце; храна за псе;
храна у конзерви за псе.
(111) 78412
(210) Ж- 2019-1397

(181) 11.09.2029.
(220) 11.09.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) DOMAĆA TRGOVINA DOO BEOGRAD,
Омладинских бригада 90б, 11070 Београд-Нови
Београд, RS
(540)

City
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(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
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. 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 семење; свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње; храна и пића 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.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 78413
(210) Ж- 2019-1719

(181) 31.10.2029.
(220) 31.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Друштво за прикупљање,превоз и испоруку
пошиљака CITY EXPRESS доо, Кумодрашка 240,
11000, 11000 Београд, RS
(540)
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(531) 07.11.10; 27.05.01
(591) pantone 151C, pantone 432C
(511) Кл. 35: административна обрада захтева за
куповину поднетих путем телефона или компјутера;
административна обрада наруџбеница за куповину;
административна
обрада
одштетног
захтева;
административна обрада поруџбина за куповину у
оквиру услуга које пружају фирме за наручивање
путем
поште;
административне
услуге;
административне услуге везане за царињење;
административно обрађивање налога; 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; дељење рекламног
материјала
[летака,
брошура
и штампаног
материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног
материјала и узорака у рекламне сврхе; директан
маркетинг; дистрибуција и дељење материјала за
оглашавање
[летака,
проспеката,
штампаних
материјала и узорака]; дистрибуција и дељење
рекламног материјала; дистрибуција летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
проспеката директно или путем поште; дистрибуција
проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и
узорака за реклмне потребе; дистрибуција
проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама
и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног материјала за друге;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или
путем
поште;
дистрибуција
узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
огласног простора и рекламног материјала;
обављање телефонских разговора за друге.
Кл. 39:
амбалажирање и складиштење робе;
амбалажирање и складиштење робе и пакета;
амбалажирање
комада
одеће
за
превоз;
амбалажирање предмета за превоз; амбалажирање
предмета по наруџбини и спецификацијама других;
амбалажирање робе за продају; амбалажирање робе у
транзиту; глобалне услуге транспорта терета за друге
уз помоћ свих расположивих средстава; допуњавање
аутомата за продају; достава пакета путем курирске
службе; достава дописа поштом или посредством
курира; достава и прослеђивање писама и пошиљака;
достава и прослеђивање поште; достава новина;
достава, отпремање и дистрибуција новина и
магазина; достава писама, дописа, магазина, пакета,
пошиљака, новина, терета и робе; достава порука
[курирска служба]; достава порука путем курирске
службе; достава поште путем курирске службе;
достава робе друмским или железничким путем;
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достава робе наручене поштом; достава робе путем
курирске службе; достављање штампе; друмски
превоз; експресна достава писама; експресна достава
робе; експресна достава терета; експресна испорука
робе камионом; изнајмљивање складишних објеката;
изнајмљивање складишног простора; изнајмљивање
складишта; изнајмљивање складишта и контејнера за
складиштење; испорука и складиштење робе;
испорука пошиљки; испорука путем поште;
испорука робе; испорука робе камионом; испорука
цвећа; истовар терета; истовар товара и пртљага;
курирске услуге; курирске услуге [достава пошиљки
или робе]; логистичке услуге које обухватају превоз
и складиштење робе у магацинима; логистичке
услуге које обухватају превоз, паковање и
складиштење робе; логистичке услуге које
обухватају складиштење и превоз робе; логистичке
услуге које обухватају складиштење, превоз и
доставу робе; логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика]; надзор и праћење пошиљки
[информације о транспорту]; отпремање робе;
отпремање терета; отпремање товара; паковање и
расподела робе за потребе транспорта; паковање и
складиштење робе; паковање предмета за превоз;
паковање робе; паковање робе за друге; посредовање
у превозу робе; посредовање у транспорту;
посредовање у транспорту терета; посредовање у
услугама шпедиције; поштанске, транспортне и
услуге курира; превоз и складиштење робе; превоз
камионима; превоз камионом; превоз намештаја;
превоз намештаја камионима за друге; превоз,
паковање и складиштење робе; превоз робе; превоз
робе друмским путем; превоз терета; превоз терета
друмским путем; превоз товара; преузимање, превоз
и достава робе; преузимање, превоз и достава робе,
докумената, пакета и писама; прослеђивање поште;
пружање информација о превозу робе; пружање
информација
о
превозу
терета;
пружање
информација о складиштењу; пружање информација
у вези са превозом; пружање простора за самостално
складиштење за друге; пружање савета у вези са
шпедитерским услугама; пружање услуга и објеката
за складиштење; расхладно складиштење; расхладно
складиштење робе; складиштење; складиштење и
паковање робе; складиштење и руковање робом;
складиштење намештаја; складиштење, превоз и
достава робе; складиштење терета; складиштење
товара; складиштење товара након превоза;
складиштење товара пре превоза; транспорт и
складиштење робе у расхлађеним условима;
транспорт, испорука, паковање и складиштење робе;
транспортне услуге; утовар и истовар робе; утовар
терета; утовар товара.
Кл. 45: обављање послова за друге; посредовања,
услуге медијације;
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Ж
(111) 78414
(210) Ж- 2019-1723

(181) 31.10.2029.
(220) 31.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Bank of America Corporation, 100 North Tryon
Street, Charlotte, North Carolina 28255, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

БОФА СЕКЈУРИТИЗ
(531) 28.05.00
(511) Кл. 36: осигурање; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
финансијска
истраживања;
финансијске информације; финансијска анализа;
финансијско саветовање; финансијско планирање;
финансијске консултације; финансијско управљање;
инвестиционо
посредовање;
инвестициони
консултинг; инвестиционо управљање; саветовање у
вези са инвестицијама; улагање у инвестиционе
фондове; банкарске услуге; услуге кредитних и
дебитних картица; трговина за друге хартијама од
вредности, деоницама, девизама, робом, опцијама и
другим
њиховим
дериватима;
финансијско
планирање за пензију; финансијске информације и
услуге које се пружају онлајн са компјутерске базе
података
или глобалне
рачунарске
мреже.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских
анализа
и
индустријских
истраживања; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; рачунарско програмирање;
саветовање у области рачунарског софтвера; анализа
рачунарских система; пружање услуга онлајн
рачунарског софтвера; пружање онлајн софтвера
који се не може преузети за финансијско
истраживање,
финансијске
информације,
финансијску анализу, финансијско планирање,
финансијско управљање, инвестиционо управљање,
банкарске услуге, трговину девизама, пружање
електронског процесуирања електронског трансфера
средстава, аутоматизоване клириншке куће (АЦХ),
електронске чекове и електронска плаћања,
финансијске трансакције, електронски пренос
средстава; дизајнирање, одржавање, развој и
ажурирање рачунарског софтвера за финансијско
истраживање,
финансијске
информације,
финансијску анализу, финансијско планирање,
финансијско управљање, инвестиционо управљање,
банкарске услуге, трговину девизама, пружање
електронског процесуирања електронског трансфера
средстава, аутоматиѕоване клириншке куће (АЦХ),
електронске чекове и електронска плаћања,
финансијске трансакције, електронски пренос
средстава.

111

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2

Ж
(111) 78415
(210) Ж- 2019-1722

(181) 31.10.2029.
(220) 31.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Bank of America Corporation, 100 North Tryon
Street, Charlotte, North Carolina 28255, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

МЕРРИЛЛ
(531) 28.05.00
(511) Кл. 36: осигурање; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
финансијска
истраживања;
финансијске информације; финансијска анализа;
финансијско саветовање; финансијско планирање;
финансијске консултације; финансијско управљање;
инвестиционо
посредовање;
инвестициони
консултинг; инвестиционо управљање; саветовање у
вези са инвестицијама; улагање у инвестиционе
фондове; банкарске услуге; услуге кредитних и
дебитних картица; трговина за друге хартијама од
вредности, деоницама, девизама, робом, опцијама и
другим
њиховим
дериватима;
финансијско
планирање за пензију; финансијске информације и
услуге које се пружају онлајн са компјутерске базе
података
или
глобалне
рачунарске
мреже.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских
анализа
и
индустријских
истраживања; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; рачунарско програмирање;
саветовање у области рачунарског софтвера; анализа
рачунарских система; пружање услуга онлајн
рачунарског софтвера; пружање онлајн софтвера
који се не може преузети за финансијско
истраживање,
финансијске
информације,
финансијску анализу, финансијско планирање,
финансијско управљање, инвестиционо управљање,
банкарске услуге, трговину девизама, пружање
електронског процесуирања електронског трансфера
средстава, аутоматизоване клириншке куће (АЦХ),
електронске чекове и електронска плаћања,
финансијске трансакције, електронски пренос
средстава; дизајнирање, одржавање, развој и
ажурирање рачунарског софтвера за финансијско
истраживање,
финансијске
информације,
финансијску анализу, финансијско планирање,
финансијско управљање, инвестиционо управљање,
банкарске услуге, трговину девизама, пружање
електронског процесуирања електронског трансфера
средстава, аутоматиѕоване клириншке куће (АЦХ),
електронске чекове и електронска плаћања,
финансијске трансакције, електронски пренос
средстава.
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(111) 78416
(210) Ж- 2019-1714

(181) 29.10.2029.
(220) 29.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Виктор Михајловић, Косте Хекмана 1,
11000 Београд, RS
(540)

parfеmski manijaci
(511) Кл. 3: парфимеријски производи, етарска уља;
немедицинска козметика и тоалетни препарати.
Кл. 35: оглашавање; пословно управљање; вођење
послова.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; културне активности.
(111) 78417
(210) Ж- 2019-1730

(181) 01.11.2029.
(220) 01.11.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Драган Вукашиновић, Ловачка 8, 11415
Кораћица, Младеновац, RS
(540)

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.22; 29.01.01;
29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 10: медицинске гуске и лопате; ортопедски
артикли; утезни бандажи; стезници за килу;
подупирачи свода стопала за обућу; појасеви за
медицинске сврхе; труднички појасеви; ортопедски
појасеви; ортопедски каишеви; посуде за урин;
намештај посебно направљен у медицинске сврхе;
вештачке дојке; јастуци на надувавање за
медицинску употребу; душеци на надувавање за
медицинску употребу; еластичне чарапе за хируршку
употребу; чарапе за проширене вене; штаке; кревети
направљени посебно за медицинску употребу;
појасеви, електрични, за медицинску употребу;
протезе за косу; бандажери за колена, ортопедски;
стезници за колена, ортопедски; антидекубитне
подлоге; дизалице за инвалиде; столице са отвором
за уметање ноћне посуде; ходалице за слабо
покретне особе; корсети за медицинску употребу;
стезници за колена, ортопедски;
дизалице за
инвалиде; столице са отвором за уметање ноћне
посуде; ходалице за слабо покретне особе;
четвороножни штапови за медицинске сврхе;
ходалице са точкићима за помоћ при кретању;
штапови за ходање за медицинску употребу.
Кл. 12: инвалидска колица.
Кл. 20: болнички кревети.
Кл. 44: изнајмљивање медицинске опреме.
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(111) 78418
(210) Ж- 2019-1709

(181) 28.10.2029.
(220) 28.10.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Miladin Lakićević PR TRGOVINA NA
VELIKO STELA TRADE KRUŠEVAC, Илије
Катића 6, 37000 Крушевац, RS
(540)

Ж
(531) 05.03.14; 05.07.16; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.07.17
(511) Кл. 5: фунгицид и хербицид.
(111) 78421
(210) Ж- 2019-1093

(181) 17.07.2029.
(220) 17.07.2019.
(151) 04.02.2020.
(732) Sheltered Wings, Inc., One Vortex Drive,
Barneveld, Wisconsin 53507, US
(740) РИСТИЋ & МАЛЕШЕВИЋ д.о.о., Македонска
32, 11000 Београд
(540)

VORTEX OPTICS

(531) 24.17.02; 24.17.04; 27.05.02; 27.05.24; 27.05.25;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, розе, сива.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: лутке, играчке, игре и предмети за игру.
Кл. 35: услуге агенција за увоз и извоз; промоција
продаје за друге.

(511) Кл. 9: нишани са оптичким сочивом за ватрено
оружје; оптички нишани за пушке; оптички нишани за
пиштоље; дурбини; телескопски нишани; телескопски
нишани за ватрено оружје; холограмски нишани за
црвеном тачком и нишани са црвеном тачком за
телескопске нишане за ватрено оружје; ласерски
даљиномери; даљиномери; двогледи; мали преносни
телескопи; телескопи; монокулари; троношци за
телескопе, мале преносне телескопе, двогледе и оптичке
нишане за пушку; осветљени индикатори нивоа за
ватрено оружје; појасеви за двогледе; кутије за
складиштење за двогледе; помоћна опрема за нишане за
пушке, наиме, заштитни поклопци за сочива за нишане
за пушке, адаптери поклопца окулара за нишане за
пушке, либеле за нишане за пушке, заштитници од сунца
за нишане за пушке, подметачи за нишане за пушке и
затварачи сочива објектива за нишане за пушке у виду
поклопаца; компјутерски софтвер за употребу у
балистичким прорачунима.
Кл. 13: нишани за ватрено оружје, који нису
телескопски нишани; носачи за причвршћивање
нишана на ватрено оружје.
Кл. 25: одећа, нарочито, кошуље, мајице, џемпери,
дуксерице, горњи делови тренерки, доњи делови
тренерки, јакне, пуловери, капути, прслуци, панталоне,
шорцеви, бандана мараме, мараме, шалови, мајице без
рукава, дуксерице са капуљачом, траке за главу;
покривала за главу, нарочито шешири и капе.

(111) 78420
(210) Ж- 2019-2017

(111) 78422
(210) Ж- 2019-1098

(531) 10.05.01; 27.05.25; 29.01.04
(591) светло плава, тамно плава.
(511) Кл. 3: паста за чишћење зуба; течност за
чишћење зуба.
Кл. 21: четкица за зубе; конац за чишћење зуба.
(111) 78419
(210) Ж- 2019-1040

(181) 11.07.2029.
(220) 11.07.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) BROG d.o.o. Laktaši, Ulica Svetosavska broj 52,
Glamočani, Laktaši, BA
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, 11080 Земун
(540)

(181) 03.12.2029.
(220) 03.12.2019.
(151) 31.01.2020.
(732) Agrotop komerc d.o.o., Арсенија Чарнојевића
70, 18400 Прокупље, RS
(540)
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(181) 17.07.2029.
(220) 17.07.2019.
(151) 04.02.2020.
(732) Silbo d.o.o. Beograd, Мајора Зорана
Радосављевића 319м, Београд, RS
(540)
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(531) 24.09.02; 24.09.09; 26.04.06; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.08
(591) Pantone Black C
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
масти; инћуни, неживи; кикирики путер; путер;
какао путер за исхрану; кокосов путер; путер крем;
беланце од јаја; кобасице крвавице; говеђа супа;
говеђа супа, бујон; препарати за прављење бујона;
кавијар; воће, конзервисано; сухомеснати производи;
чипс од кромпира; листићи од кромпира; кисели
купус; кокос, осушени; уље репице за исхрану;
репино уље за исхрану; концентрати за говеђу супу;
концентрати за бујон; џемови; залеђено воће; супе;
суво грожђе; краставчићи; конзервисано поврће;
кувано поврће; сушено поврће; уља за исхрану;
павлака (млечни производ); сир; смрзнуто воће;
кристализовано воће; крокети; љускари, који нису
живи; урме; млеко; рак, који није жив; рибљи
филети; сириште, сирило; воће, кувано; воћни желе;
воћна пулпа; месо; риба, која није жива; желе за
исхрану; желе од меса; дивљач која није жива;
ђумбиров џем; конзервисана соја, за исхрану; масне
супстанце за производњу; јестиве масти; смеше које
садрже маст за кришке хлеба; харинге, неживе;
јастози, који нису живи; кукурузно уље за исхрану;
уље палминих коштица за исхрану; сусамово уље за
исхрану; сусамово уље за исхрану; остриге које нису
живе; рибљи желатин за исхрану; шунка; жуманце од
јаја; јогурт; препарати за супу од поврћа; сокови од
поврћа за кување; месни екстракти; кефир (пиће од
млека); кумис (пиће од млека); напици од млека, у
којима млеко преовлађује; сурутка; производи од
млека; бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мармелада;
животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе;
палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у
праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; коштано
уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели
краставац, грашак, конзервирани; кобасице; усољено
месо; састојци за припремање супе; парадајз пире;
салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа;
сардине неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за
исхрану; туњевина, нежива; сок од парадајиза за
кување; сунцокретово уље за исхрану; шкембићи,
конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није
жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене;
млевени
бадем;
кикирики,
припремљен;
конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље
за исхрану; конзервисан пасуљ; јетра; намирнице на
бази рибе; воћни чипс; шкољке капице, које нису
живе; воће конзервисано у алкохолу; полен
припремљен као храна; шкампи; рачићи, који нису
живи; конзервисана риба; конзервисано месо; морски
рачићи; који нису живи; јаја пужеви за јело; тофу;
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мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја
гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску
исхрану; воћне у конзерви; месо у конзерви;
уштипци, крофне од кромпира; усољена риба;
морски краставац, који није жив; чауре свилене бубе
за људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука;
компот од бруснице; тахини (намаз од леблебија);
морске (нори) алге, конзервисане; грицкалице на
бази воћа; кисело млеко; кимчи (јело од
ферментисаног поврћа); сојино млеко; милк шејк;
ајвар (конзервисана паприка); сунцокретове семенке,
припремљене; рибљи мусеви; безалкохолни пунч од
жуманаца; мусеви од поврћа; припремљена рибља
икра; сменеке, припремљене; алое вера за људску
исхрану; конзервисан бели лук; протеинско млеко;
уље од семена лана за исхрану; нискокалорнични
чипс од кромпира; лецитин за кулинарске намене;
млечни ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана (кисела павлака);
раженка
(ферментисано
печено
млеко);
ферментисано млеко; парадајз пире; паста од поврћа;
паста од плавог патлиџана; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе; бадемово млеко за кулинарске
сврхе; пиринчано млеко; артичоке, конзервиране;
аранжмани од обрађеног воћа; млеко у праху;
јапански ражњићи од пилетине; булгоги (кореанско
јело од говедине); кандирани ораси; зачињено
коштуњаво воће; зачињени ораси; лешници,
припремљени; бобичасто воће, конзервирано;
гуакамол (пире од авокада); прстенови од лука
(поховани лук); фалафел; лимунов сок за употребу у
кулинарству; дехидрисано месо; замрзнуто-сушено
месо; месо; овсено млеко; павлака (биљна) на бази
поврћа; замрзнуто-сушено поврће; лиофилизовано
поврће; дехидрисано поврће; екстра девичанско
маслиново уље за исхрану; галби (јело од грилованог
меса); ескамол (јестиве ларве мрава); јестиви инсекти,
неживи; кукуруз шећерац, прерађен; намази на бази
орашастих плодова; кнедле на бази кромпира; виршле;
виршле у кукурузном тесту на штапићу; сојино уље за
исхрану; замене за млеко; бадемово млеко; млеко од
кикирикија; кокосово млеко; кокосово млеко за
кулинарску употребу; напици на бази кокосовог млека;
пиринчано млеко за кулинарску употребу; напици на
бази бадемовог млека; напици на бази млека од
кикирикија; црева за кобасице, природна или вештачка;
усољен и сушени бакалар; уштипци од свежег сира;
пресована воћна паста; јуба (тофу листићи);
пљескавице од соје; тофу пљескавице; таџин (готово
јело до меса, рибе или поврћа).
Кл. 30: алге (зачин); тестенина; бадемово тесто; семе
аниса; семе звездастог аниса; кондиторски производ
за украшавање новогодишње јелке; немедицински
биљни чајеви; ароме за кафу; ароматични додаци за
храну; додаци јелима; хлеб без квасца; соли за
ЗИС / RS / IPO
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конзервисање намирница; двопек; бисквити, суви
колачићи; кекс; сладни бисквити; слаткиши од
пеперминта; слаткиши (бомбоне); производи;
колачићи; какао; кафа; непржена кафа; биљни
препарати за употребу како замена за кафу; колачи;
цимет (зачин); капра; карамеле (бомбоне); кари
(зачин); препарати од житарица; жвакаћа гума;
цикорија (замена за кафу); чај; чоколада; марципан;
кафанфилић (зачин); зачински додаци; слаткиши;
слаткиши од шећера; корнфлекс; кукурузне
пахуљице; кокице; препарати за учвршћивање
мућене павлаке, шлага; сладолед; палачинке;
есенције за исхрану, изузев етарских есенција и
етарских уља; кухињска со; додаци за згушњавање
хране за кување; куркума; природни заслађивачи;
зачини; колачићи од ђумбира; пимент; брашно;
брашно од боба; кукурузно брашно; кукурузно
брашно, крупно; брашно од слачице; јечмено брашно
сојино брашно; пшенично брашно; скроб за јело; for
pastes fermenti за тесто; фондани (слаткиши); ситни
колачи; шећер; ароме за колаче, изузев етарских уља;
прашак за колаче; тесто за колаче; ђумбир (зачин);
везивни агенси за сладолед; лед, природни или
вештачки; лед за освежавање; глукоза за кулинарску
намену; глутен припремљен као храна; прекупа за
људску исхрану; сирће; кечап (сос); какао напици са
млеком; пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са
млеком; средства за подизање теста; квасац;
материјали за везивање кобасица; колачићи од
бадема (слатка пецива); макарони; млевени кукуруз;
кукуруз, млевени; кукуруз пржени; прежени кукуруз;
хлеб; малтоза; меласа за исхрану; златни сируп
(шећерни сируп), меласа; ментол за посластице; мед;
ољуштени јечам; сенф; орашчићи; резанци; танки
резанци; пите; млевени јечам; сендвичи; пастиле
(бомбоне); пецива; пти-бер кекс; векне хлеба;
зачинска паприка; пице; бибер; брашно од кромпира;
пудинг; пралине; равиоли; слатки корен (слаткиши);
пиринач; шафран (зачин); саго; сосови (додаци
храни); целерова со; гриз; шербет (залеђени); сорбеи
(ледени); шпагети; тапиока; брашно тапиоке; тарт
(слатка пита без горње коре); арома ваниле за
кулинарске намене; ванилин (замена за ванилу);
резанци за супу; пите од меса; векна са месом;
средства за омекшавање меса за употребу у
домаћинству; сладоледи; прашак за прављење
сладоледа; слаткиши од бадема; посластице од
кикирикија; ароме; које нису етарска уља; млевени
овас; ољуштени овас; храна на бази овса; овсене
пахуљице; овсено брашно; штапови од слатког
корења (посластица); пивско сирће; пића на бази
кафе; пића на бази какаоа; пића на бази чокола;
замене за кафу; бомбоне; чипс (производ од
житарица); чау-чау (зачин); кус-кус (гриз); сладни
екстракти за храну; слад за људску исхрану;
прополис (пчелињи производ); прополис; релиш
ЗИС / RS / IPO
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(додатак јелу); матичн млеч; морска вода за кување;
суши; умак од парадајза; мајонез; крекери; енглески
крем; воћни желе (слаткиши); мусли; колачи од
пиринча; умак, сос од соје; смртнути јогурт
(посластичарски); чатни (додатак јелима); пролећне
ролнице; тако; тортиље; ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; хлебне мрвице; табуле, либанска
салата; алва; киш; сосови за месо (умаци); паста од
соје (додатак јелима); мисо (додатак јелима);
грицкалице на бази житарица; грицкалице за бази
пиринча; сува зрна кукуруза без љуске; кукурузни
гриз; прашак за пециво; бикарбона сода за кување;
конзервисане баштенске траве (зачини); готови
оброци од резанаца; глазуре за колаче; чоколадни
мусеви; десерти у облику муса (слаткиши); воћни
преливи (сосови); маринаде; сендвичи са сиром
(чизбургери); песто (сос); глазуре за шунку; семе
лана за кулинарску употребу (зачин); ланено семе за
кулинарску употребу (зачин); пшеничне клице за
људску исхрану; високопротеинске плочице од
житарица; тартар крем за кување; глутенски додаци
за кулинарске намене; сосови за тестенине; плочице
од житарица; палмин шећер; полупрерађен производ;
цветови или лишће као замена за чај; тесто за слатка
пецива; вареники (пуњене кнедле); пељмени (кнедле
пуњене месом); чоколадни украси за торте; украсне
бомбоне за торте; куштуњаво воће са чоколадни
преливом; сутлијаш; кошуњаво воће у праху; бали
лук у праху (зачин); баози (тесто са надевом);
пиринчана каша за кулинарске намене; јиаози
(пуњене кнедле); рамен (јапанско јело на бази
резанаца);
окономијаки
(јапанске
пикантне
палачинке); смесе за окономијаки (јапанске пикантне
палачинке); буритоси; гимбал (кореанско јело од
пиринча); јестиви папир; јестиви папир од пиринча;
намази на бази чоколаде; чоколадни намази који
садрже орашасте плодове; кнедле на бази брашна;
сируп од агаве (природни заслађивач); стаклене
галазуре; дехидрисана јела чији је главни састојак
пиринач; лиофилизована јела чији је главни састојак
пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији је
главни састојак тестенина; дехидрисана јела чији је
главни састојак тестенина; напици на бази камилице;
млечни карамел крем; бибимбап (мешавина пиринча
са поврћем и јунетином); онигири (пиринчане
куглице); инстант пиринач; сендвич са виршлама;
коцке леда; прерађено семе за употребу као зачин;
сусамово семе (зачин); пикалили; киноа; прерађена;
булгур; хељда, прерађена; брашно од хељде; сос од
бруснице (зачин); сос од јабука (зачин); крутони;
ломпер (палачинке на бази кромпира); zephyr
(confectionery)
зефир
(посластица);
pastila
(confectionery) пастила (посластица); senbei (rice
crackers) сенбеи (пиринчани крекери); kimchijeon
(fermented vegetable pancakes) кимчи (палачинке од
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Ж
укисељеног поврћа); стругани лед са заслађеним
црвеним пасуљем; ментол бомбоне за освежавање
даха; жвакаће гуме за освежавање даха; удон
резанци; соба резанци.
(111) 78423
(210) Ж- 2019-1607

(181) 15.10.2029.
(220) 15.10.2019.
(151) 04.02.2020.
(732) Aktiebolaget Electrolux, ., 105 45 Stockholm, SE
(740) Гордана Поповић, адвокат, Таковска 19, 11000,
11000 Београд
(540)

ARTHUR MARTIN
(511) Кл. 8: прибор за јело; кухињски ножеви;
оштрачи ножева.
Кл. 11: електрични парни лонци.
Кл. 21: кухињске справе и посуде или справе и
посуде за домаћинство ; посуђе, судови за печење и
стоно посуђе, осим виљушака, ножева и кашика;
парни лонци; прибор за послуживање.
(111) 78424
(210) Ж- 2019-324

(181) 04.03.2029.
(220) 04.03.2019.
(151) 04.02.2020.
(732) Научни институт за прехрамбене
технологије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 11.03.18; 24.17.25; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.06
(591) сива, зелена.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач ,
нарочито
кобасице
крвавице,
сухомеснати
производи, супе, рибљи филети, желе од меса, смеше
које садрже маст за кришке хлеба, шунка, , сланина,
јетрена паштета, кобасице, усољено месо, свињска
маст, шкембићи, намирнице на бази рибе,
конзервисана риба, конзервисано месо, риба у
конзерви, месо у конзерви, усољена риба, паниране
кобасице, рибљи мусеви, рибља икра (припремљена),
дехидрисано месо, замрзнуто-сушено месо, виршле,
виршле у кукурузном тесту на штапићу);
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће (воће конзервисано, чипс од кромпира,
листићи од кромпира, кисели купус, залеђено воће,
суво грожђе, краставчићи, конзервисано поврће,
кувано поврће, сушено поврће, смрзнуто воће,
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кристализовано воће, крокети, воће (кувано), воћни
желе, воћна пулпа, препарати за супу од поврћа,
сокови од поврћа за кување, конзервисано сочиво,
прерађен орах, лук (конзервисан), кисели краставац,
грашак конзервирани, парадајз пире, салате од
поврћа, салате од воћа, сок од парадајза за кување,
конзервисана гомољика (тартуф), млевени бадем,
конзервисане печурке, конзервисан пасуљ, воћни
чипс, воће конзервисано у алкохолу, воће у конзерви,
уштипци, крофне од кромпира, поврће у конзерви,
пире од јабука, компот од бруснице, хумус,
грицкалице на бази воћа, ајвар, мусеви од поврћа,
конзервисан бели лук, нискокалорични чипс од
кромпира, нискокалорични хрскави кромпир, паста
од поврћа, паста од плавог патлиџана, бадемово
млеко, аранжмани од обрађеног воћа, кандирани
ораси, зачињено коштуњаво воће, зачињени ораси,
лешници
(припремљени),
бобичасто
воће
(конзервирано), прстенови од лука, овсено млеко,
павлака (биљна) на бази поврћа, замрзнуто-сушено
поврће, дехидрисано поврће, кукуруз шећерац
(прерађен), намази на бази орашастих плодова,
кнедле на бази кромпира); желеи, џемови, компоти
(џемови, желе за исхрану, мармелада, компоти); јаја
(жуманце од јаја); млеко, сир, путер, јогурт и други
млечни производи (путер, павлака, сир, млеко, ,
јогурт, кефир, кумис, напици од млека у којима
млеко преовлађује, сурутка, производи од млека,
кисело млеко, сметана, ферментисано млеко); уља и
масти за исхрану (уље репице за исхрану, репино
уље' за исхрану, уља за исхрану, кукуруз но уље за
исхрану, сунцокретово уље за исхрану, сунцокретове
семенке (припремљене), уље од семена лана за
исхрану, сојино уље за исхрану).
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, нарочито
немедицински биљни чајеви, чај, какао напици са
млеком, пића од кафе са млеком, пића на бази кафе,
пића на бази какаоа, ледени чај, напици од чаја,
цветови или лишће као замена за чај, напици на бази
камилице); пиринач, тестенина и резанци нарочито
тестенина, резанци, танки резанци, резанци за супу;
брашно и производи од житарица
нарочито
препарати од житарица, корнфлекс, кукурузне
пахуљице, кокице, брашно, брашно од боба,
кукурузно брашно, кукурузно брашно ¬крупно,
брашно од слачице, јечмено брашно, сојино брашно,
пшенично брашно, прекрупа за људску исхрану,
млевени кукуруз, пржени кукуруз, млевени јечам,
брашно од кромпира, равиоли, гриз, млевени овас,
ољуштени овас, храна на бази овса, овсене
пахуљице, овсено брашно, грицкалице на бази
житарица, грицкалице на бази пиринча, кукурузни
гриз, пшеничне клице за људску исхрану,
високопротеинске плочице од житарица, плочице од
житарица, брашно од хељде); хлеб, пецива и
кондиторски производи
нарочито кондиторски
ЗИС / RS / IPO
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производи за украшавање новогодишње јелке, хлеб
без квасца, двопек, бисквити, сув и колачићи, кекс,
сладни бисквити, слатки ши од пеперминта,
слаткиши (бомбоне), вафел производи, слатке
земичке, колачићи, колачи, карамеле (бомбоне),
марципан, слаткиши, слаткиши од шећера,
палачинке, колачићи од ђумбира, ситни колачи,
колачићи од бадема, хлеб, пите, сендвичи, пастиле,
пецива, пти-бер кекс, векне хлеба, пице, пудинг,
пралине, тарт, пите од меса, векна са месом,
слаткиши од бадема, посластице од кикирикија,
бомбоне, крекери, воћни желе, мусли, колачи од
пиринча, смрзнути јогурт, пролећне ролнице, торти
ље, хлебне мрвице, алва, киш, десерти у облику
муса, сендвичи са сиром, украсне бомбоне за торте,
сутлијаш, коштуњаво воће у праху, сендвич са
виршлама, крутони, ментол бомбоне за освежавање
даха); чоколада нарочито пића од чоколаде са
млеком, пића на бази чоколаде, чоколада, чоколадни
мусеви, чоколадни намази који садрже орашасте
плодове, коштуњаво воће са чоколадним преливом,
чоколадни украси за торте, намази на бази чоколаде);
сладоледи, сорбеи и други јестиви лед нарочито
сладолед; шећер, мед, меласа
нарочито мед,
прополис, матични млеч); сирће, сосови и други
додаци јелу нарочито сирће, кечап, сосови, релиш,
умак од парадајза, мајонез, сос од соје, преливи за
салату, сосови за месо, воћни преливи, маринаде,
сосови за тестенине, сос од бруснице, сос од јабука,
сенф); со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље нарочито зачински додаци, зачини,
зачинска паприка, бибер, конзервисане баштенске
траве, бели лук у праху, прерађено семе за употребу
као зачин, сусамово семе, каранфилић)
Кл. 32: безалкохолни напици нарочито пића од
сурутке, сокови од поврћа, шербети, сок од
парадајза,
безалкохолна
пића,
аперитиви
(безалкохолни), коктели (безалкохолни), изотоници,
квас, безалкохолни напици на бази меда, напици за
спортисте обогаћени протеинима, безалкохолни
напици са укусом кафе, безалкохолни напици са
укусом чаја, освежавајућа безалкохолна пића);
минералне и содне воде нарочито воде, минерална
вода, сода вода, газирана вода); воћни напици и
воћни сокови нарочито безалкохолни воћни напици,
воћни сокови, лимунаде, шира (неферментисана),
воћни нектар, сок од јабуке, смутис (кашасти напици
од воћа или поврћа); сирупи и други препарати за
производњу пића нарочито безалкохолни воћни
екстракти, безалкохолни при правци за прављење
напитака, концентрати за прављење напитака сирупи
за пића, сирупи за лимунаде, бадемов сируп).
(111) 78425
(210) Ж- 2019-1576

ЗИС / RS / IPO

(181) 08.10.2029.
(220) 08.10.2019.
(151) 04.02.2020.

Ж
(732) Чаровац Џафер, Шабана Коче 35,
36300 Нови Пазар, RS
(540)

(531) 05.03.13; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.12; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.07
(591) браон, златна.
(511) Кл. 5: дијететски препарати прилагођени за
медицинске употребе.
(111) 78426
(210) Ж- 2019-1750

(181) 04.11.2029.
(220) 04.11.2019.
(151) 04.02.2020.
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft,
Lassellstrasse 9, 1020 Vienna, AT
(740) Иван Јанковић, Његошева 54/1, 11000 Београд
(540)

(531) 16.03.11; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.03; 27.07.11;
27.07.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, наранџаста.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски;
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције
или употребе електричне енергије; апарати и
инструменти за снимање, преношење, репродуковање
или обрађивање звука, слике или података; подаци који
су снимљени и који се могу преузети, рачунарски
софтвер, празни носачи података за дигитално или
аналогно снимање и складиштење; механизми за апарате
који се покрећу новцем; регистар касе, уређаји за
рачунање; рачунари и периферни рачунарски уређаји;
одела за роњење, маске за роњење, чепови за уши за
рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче,
рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно
пливање; апарати за гашење пожара.
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Ж
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати,
уређаји и производи за сексуалне активности.
Кл. 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. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
(111) 78427
(210) Ж- 2016-2190

(181) 23.12.2026.
(220) 23.12.2016.
(151) 05.02.2020.
(732) TESLA d.o.o., Prisavlje 2, 10000 Zagreb, HR
(740) Драгољуб М. Ћосовић, Булевар Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 02.01.01; 04.05.03; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08
(591) сива, бела, тиркизно плава.
(511) Кл. 9: aпарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање,
мерење,
сигнализацију,
контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
акумулацију, регулисање или контролу електричне
енергије; апарати за снимање, пренос и репродуковање
звука или слике; магнетни носачи података, дискови за
снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални
носачи података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари; рачунарски софтвер; апарати
за гашење пожара.
Кл. 41:
oбразовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
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(111) 78428
(210) Ж- 2019-1522

(181) 30.09.2029.
(220) 30.09.2019.
(151) 05.02.2020.
(732) "Carpe diem fashion" d.o.o., Ватрослава Јагића
14/1/5, 11000 Београд-Звездара, RS
(740) Адвокат Ђорђе Симић, Книћанинова 3,
11000 Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.25; 29.01.12
(591) беж (Pantone 12-0601 TPG Eggnog), браон
(Pantone 5Y09 SP).
(511) Кл. 9: ланчићи за наочаре; узице за наочаре.
Кл. 14: предено сребро [сребрна жица]; сребрни
конац [накит]; сребрна жица [накит]; конац од
племенитих метала, накит; жица од племенитих
метала, накит; нити од племенитих метала, накит;
огрлице [накит]; наруквице од везеног текстила
[накит]; минђуше; привесци [накит]; привесци за
накит; ситни украси [бижутерија]; украси за алке
[привеске] за кључеве; наруквице [накит]; брезлетне
[накит];
брошеви
[накит];
перле
[накит];
бижутерија; прстење [накит]; привесци за кључеве
[прстенови за кључеве са ситним украсима или
украсним привесцима]; украси за алке [привеске] за
кључеве; беџеви од племенитих метала; алке од
племенитих метала за кључеве; украси од црног
ћилибара; украсне игле; перле [накит]; полу-драго
камење; драго камење; платина [метал]; родијум;
спинели [драго камење]; дугмад за манжетне; златни
конац [накит]; амајлије [накит]; ланчићи [накит];
конац од племенитих метала, накит; жица од
племенитих метала, накит; нити од племенитих
метала, накит; жица од племенитих метала, накит;
накит од слоноваче; накит; медаљони [накит]; накит
за шешире; игле [накит]; клоазоне накит; перле за
израду накита; перлице за израду накита; копче за
накит материјали; за накит торбице за накит; кутије
за излагање накита.
Кл. 25: каишеви (одећа); шалови, мараме; шалови;
манжетне; манжетне кошуља (одећа).
(111) 78429
(210) Ж- 2019-1744

(181) 04.11.2029.
(220) 04.11.2019.
(151) 05.02.2020.
(732) DOMAĆA TRGOVINA DOO BEOGRAD,
Патријарха Димитрија 12д, 11090 БеоградРаковица, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Синиша Чолевић, Сремска 4/2,
21000 Нови Сад
(540)

(531) 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива, бела, црвена, наранџаста, зелена.
(511) Кл. 3: бадемово уље; бадемов сапун; штирак за
сјај веша; штирак за прање веша; штирак за веш;
сапун*; сапун за избељивање текстила; плавило за
веш; етарско уље аниса; козметички препарати за
купање сапун за бријање; ватирани штапићи за
козметичке сврхе; памучни штапићи за козметичку
употребу; козметичке маске; бергамот уље; соли за
избељивање сода за избељивање белила за веш;
миришљаво дрво; препарати за испирање уста, који
нису медицински; лак за нокте; препарати за
шминкање; лосиони за косу*; креме за ципеле; боје
за косу; препарати за коврџање косе; препарати за
чишћење, полирање; препарати за полирање; восак
за ципеле; средства за полирање намештаја и подова;
препарати за сјај [полири]; обућарски восак; восак за
паркет; восак за полирање; етарска уља лимуна;
колоњска вода; боје за тоалетну употребу; препарати
за заштиту коже[полирање]; препарати за очување
коже [полирање]; козметички сетови; козметика;
памучна вуна за козметичку употребу; креда за
чишћење; препарати за уклањање мрља; козметичке
оловке; креме за полирање; козметичке креме; сода
за прање, чишћење; пасте за бријање; креме за кожне
производе; восак за кожне производе; детерџенти,
који нису за употребу у производним процесима и за
медицинску употребу; раствори за чишћење;
производи за одмашћивање, који нису за употребу у
процесу производње; препарати за уклањање
шминке средства за чишћење зуба [пасте, гелови,
течности]; препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству; дијамантин, боракс
[арбазив] антистатички препарати за кућну употребу;
препарати за уклањање лака; препарати за уклањање
боје одстрањивачи лака; миришљаве воде; тоалетне
воде; препарати за депилацију; восак за депилацију;
препарати за натапање у перионицама; етарске
есенције; етарска уља; етарска уља; екстракти цвећа
[парфеми]; шминка; препарати за чишћење; базе за
цветне парфеме; фумигацијска средства [парфеми];
ароме за колаче [етарска уља]; уља за козметичку
употребу; јасминово уље; уље од лаванде; уља за
чишћење; уља за парфеме и мирисе; ружино уље;
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тоалетна уља; лосиони за козметичку употребу;
млеко за чишћење за тоалетну употребу; препарати
за прање; тоалетни производи [средства за личну
хигијену]*; препарати за штиркање; мирисна мента
[етарско уље]; мента за парфимеријске производе
козметика за обрве; шампони*; парфеми; препарати
за негу ноктију; парфимерија; козметички препарати
за негу коже; сапун против знојења ногу; камен за
полирање; помаде за козметичку употребу; пудер за
шминкање; препарати за бријање; дезодорантни
сапун; кесице са мирисом за рубље; сафрол; комади
тоалетног сапуна; комади сапуна; оловке за
извлачење обрва; талк пудер, за тоалетну употребу;
козметичке боје; крпе за полирање; стаклено платно
[абразивно платно]; препарати против знојења; сапун
против знојења; триполи камен за полирање;
абразиви; бадемово млеко за козметичку употребу;
препарати за уклањање рђе; препарати за сунчање
[козметички]; ароматична уља [етарска уља]; ароме
за пића [етарска уља]; хемикалије за освежавање боја
за употребу у домаћинству [прање веша]; соли за
купање које нису за медицинску употребу;
козметички препарати; препарати за уклањање боја;
дезодоранси за људе или животиње; декоративне
налепнице за козметичку употребу; астрингентна
средства; препарати за бељење [скидање боје] за
козметичку употребу; оплемењивачи рубља за
употребу у перионицама; препарати за отчепљивање
одводних цеви; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; марамице
натопљене са козметичким лосионима; средства за
лепљење за козметичку употребу; лосиони после
бријања; лакови за косу; маскаре; потпури [мириси];
спрејеви за освежавање даха; препарати за хемијско
чишћење; одстрањивачи воска са пода [средства за
одстрањивање]; не-клизајући восак за подове;
неклизајуће течности за подове; ваздух конзервиран
под притиском, за чишћење и уклањање прашине;
гелови за избељивање зуба; крпе намочене
детерџентом за чишћење; препарати за сјај; лишћа
биљака; мирисни штапићи; средства за сушење
судова у машинама за судове; препарати за
парфимисање ваздуха; траке за освежавање даха;
дезодоранси за кућне љубимце; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни производи]; препарати од алое вере за
козметичке намене; сјајеви за усне; балзами, осим за
медицинске сврхе; шампони за суво прање*;
препарати за сунчање; етарско уље лимуна кана
[козметичка боја]; средства за чишћење обуће;
препарати за купање, не за медицинске сврхе;
балзами за косу; производи за исправљање косе;
марамице натопљене препаратима за скидање
шминке; препарати колагена за козметичке сврхе;
траке за избељивање зуба; ароме за храну [етарска
уља]; фито-козметички препарати; средства за
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чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска;
биљни екстракти за козметичке намене; средства за
одстрањивање лака за нокте; средства за уклањање
лака за нокте; восак за подове; шампони за животиње
[немедицински препарати за негу]; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за вагинално испирање за личну хигијену или
дезодорисање; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; распршивачи од трске за
освежавање ваздуха; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
козметика за децу; препарати за освежавање даха за
личну хигијену; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; басма [козметичка боја];
гел јастучићи за очи за козметичке намене.
Кл. 16: носачи лепљивих трака [канцеларијски
прибор]; папир; постери; огласни панои од папира
или картона; спајалице [канцеларијски прибор];
клипсе за оловке хефталице [канцеларијски
реквизит]; бележнице, нотеси; албуми; слике;
штампани материјал [вискока штампа]; траке за
цигаре, за увијање цигарета; машине за оштрење
оловака, електронске или неелектронске подупирачи
за књиге; водене боје [сликарске]; водене боје,
сликарске; акварел боје; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; таблице за писање; писаљке
за таблице; сребрни папир; оловке; новине;
периодичне публикације; атласи; уложне мапе са
прстеновима;
регистратори
са
прстеновима;
гумиране
траке
[канцеларијски
материјал];
подметачи за пивске чаше; улазнице; клишеи;
блокови за цртање блокови [канцеларијски
материјал]; калеми за траке са мастилом; манжетне
за држање прибора за писање; памфлети; шпенадле
као
канцеларијски
материјал;
чиоде
као
канцеларијски материјал; овлаживачи врхова прстију
[канцеларијски прибор]; јастучићи за мастило; восак
за печаћење; свеске; обрасци за прецртавање ; паус
папир; штампарска слова; карбон папир; папир за
машине за снимање; бележнице; угаони лењири за
цртање; карте; материјал за обуку [изузев апарата];
листови папира [канцеларијски] картон; тубе од
картона; каталози; метални врх за индексне карте;
спојени рамови [штампарски]; омоти за папир;
кошуљице за списе; бројеви [штампарски]; индијско
мастило; фасцикле [канцеларијски материјал];
бушилице за папир [зумба]; хигијенски папир; тоалет
папир; књиге; шестари за цртање; штампарски
бројеви и слова; слова, штампарска; композери за
слагање; посуде за писма; конусне папирне кесе;
корективна течност [канцеларијски реквизит];
корективно мастило [хелиографско]; графитне мине
за оловке; креда за писање; држачи оловака; оловке
са графитном мином [техничке оловке]; папирне
кутије за крем; табле за цртање; материјали за
цртање; инструменти за цртање; кутије за оловке;
120

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
производи за брисање; материјали за писање;
штитници за брисање; гумице за брисање;
електрокардиографски
папир;
пробадачи
[канцеларијски материјал]; мастило; мастиљаве
траке; фотографије [штампане]; брисачи за налив
пера; печати; књиговодствене књиге; индекс
регистри; формулари [штампани]; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; штампани роковници;
овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски
реквизити]; дописнице, разгледнице; штампане
ствари; прибор за ручно лепљење налепница;
штампане публикације приручници; папир за
писање; притискачи за папир; игле за копирање за
цртачке сврхе; оловке за цртање; столњаци од
папира; књижице; светлећи папир; пелир папир за
копије [канцеларијски материјал]; марамице од
папира; индиго папир за умножаваче; прекривачи
столова од папира; спајалице; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
пергамент; пастелне бојице [креде у боји]; постоља
за фотографије; наливпера; омоти за саксије од
папира; апарати и машине за умножавање
докумената; папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма; проспекти; налив пера и
хемијске оловке [канцеларијски прибор]; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
школска опрема [свеске и прибор за писање];
маркери за књиге честитке, разгледнице; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце
за папир или употребу у домаћинству; календари;
сликарске четкице; самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству; гумице [еластичне траке] за
канцеларије; портикле од папира; табле од дрвене
пулпе[канцеларијске]; папир од пулпе, дрвене масе
папирне или картонске кутије; постоља за пера и
оловке; амбалажа за флаше од папира или картона;
подметачи за чаше од папира; пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање; лепак за
канцеларијску или кућну употребу; лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству; ножеви
за папир [за отварање писама]; вреће за ђубре [од
папира или пластике]; зарезачи за оловке,
електронски и не електронски; папирне марамице за
уклањање шминке; стоне салвете од папира;
подметачи од папира; угаоници за цртање; Т-лењири
за цртање; држачи за оловке; несесери са прибором
за писање; омотачи за флаше од картона или папира;
плакати од папира или картона; убруси од папира;
убруси за лице од папира; етикете од папира или
картона; вискозни папир за умотавање, украсни
папир; средства за лепљење за папире или употребу
у домаћинству; вреће за микроталасно кување;
папирни филтери за кафу; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; натписи од
папира или картона; налепнице [канцеларијски
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прибор]; папир за копирање; музичке честитке,
разгледнице билтени; пластификатори докумената за
канцеларијску употребу; брисачи за табле за писање;
плочице са хватаљком за листове папира; папирне
машне, које нису позамантерија и украси за косу;
упијајуће фолије од папира или пластике за паковање
хране; фолије од папира или пластике за одржавање
влаге за паковање хране; коректорске траке
[канцеларијски прибор]; посудице за боје; маркери
[писаћи прибор]; леци, флајери; држачи списа,
докумената
[канцеларијски
прибор];
држачи
страница књига; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; испуна од папира или
картона; ваучери; пластичне кесе за одлагање
животињског измета; ваши [јапански папир];
надстолњаци од папира; штампане музичке
партитуре; транспаренти [банери] од папира; навлаке
за картице са именом; јо јо држачи картица са
именом [канцеларијски прибор]; копче за навлаке за
картице са именом [канцеларијски прибор]; портикле
са рукавима, папирне секачи папира [канцеларијски
прибор]; шаблони за украшавање хране и напитака;
беџеви са именом [канцеларијски прибор]; траке за
бар кодове шљокице за канцеларијску употребу;
марамице од папира за чишћење.
Кл. 29:
кулинарске намене екстракти алги за
исхрану желатин*; јестиве масти; инћуни, неживи;
кикирики путер; путер; какао путер за исхрану;
кокосов путер; путер крем; беланце од јаја; кобасице
крвавице; говеђа супа; говеђа супа, бујон; препарати
за прављење бујона; кавијар; воће, конзервисано;
сухомеснати производи; чипс од кромпира; листићи
од кромпира; кисели купус; кокос, осушени; уље
репице за исхрану; репино уље за исхрану;
концентрати за говеђу супу; концентрати за бујон;
џемови; залеђено воће; супе; суво грожђе;
краставчићи; конзервисано поврће; кувано поврће;
сушено поврће; уља за исхрану; павлака [млечни
производ]; сир; смрзнуто воће; кристализовано воће;
крокети; љускари, који нису живи; урме; млеко; рак,
који није жив; рибљи филети; сириште, сирило; воће,
кувано; воћни желе; воћна пулпа; месо; риба, која
није жива; желе за исхрану; желе од меса; дивљач,
која није жива; ђумбиров џем; конзервисана соја, за
исхрану; масне супстанце за производњу јестиве
масти; смеше које садрже маст за кришке хлеба;
харинге, неживе; јастози, који нису живи; кукурузно
уље за исхрану; уље палминих коштица за исхрану;
сусамово уље за исхрану; остриге, које нису живе;
рибљи желатин за исхрану; шунка; жуманце од јаја;
јогурт; препарати за супу од поврћа; сокови од
поврћа за кување; месни екстракти; кефир [пиће од
млека]; кумис [пиће од млека]; напици од млека, у
којима млеко преовлађује; сурутка; производи од
млека; бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мармелада;
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животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе;
палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у
праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; коштано
уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели
краставац; грашак, конзервирани; кобасице; усољено
месо; састојци за припремање супе; парадајз пире;
салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа;
сардине, неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за
исхрану; туњевина, нежива; сок од парадајза за
кување; сунцокретово уље за исхрану: шкембићи;
конзервисана гомољика, тартуф живина, која није
жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене;
млевени
бадем;
кикирики,
припремљен;
конзервиране печурке; кокосова маст; кокосово уље
за исхрану; конзервисан пасуљ; јетра; намирнице на
бази рибе; воћни чипс; шкољке капице, која нису
живе; воће конзервисано у алкохолу; полен
припремљен као храна; шкампи, рачићи, који нису
живи; конзервисана риба; конзервисано месо; морски
рачићи, који нису живи; јаја пужева за јело; тофу;
мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја
гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску
исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; уштипци,
крофне од кромпира; усољена риба; морски
краставац, који није жив; чауре свилене бубе за
људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука;
компот од бруснице: тахини [намаз од сусама];
хумус [намаз од леблебија]; морске (нори) алге,
конзервисане: грицкалице на бази воћа; кисело
млеко; кимчи [јело од ферментисаног поврћа]; сојино
млеко; милк шејк; ајвар [конзервисана паприка];
сунцокретове семенке, припремљене; рибљи мусеви;
безалкохолни пунч од жуманаца; мусеви од поврћа;
рибља икра, припремљена семенке, припремљене;
алое вера за људску исхрану; конзервисан бели лук;
протеинско млеко; уље од семена лана за исхрану;
нискокалорични чипс од кромпира; нискокалорични
хрскави кромпир; лецитин за кулинарске намене;
млечни ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана [кисела павлака];
раженка
[ферментисано
печено
млеко];
ферментисано млеко; парадајз пире; паста од поврћа;
паста од плавог патлиџана; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе; бадемово млеко за кулинарске
сврхе; пиринчано млеко; артичоке, конзервиране;
аранжмани од обрађеног воћа; млеко у праху;
јакитори (јапански ражњићи од пилетине); булгоги
[кореанско јело од говедине]; кандирани ораси;
зачињено коштуњаво воће; зачињени ораси;
лешници,
припремљени;
бобичасто
воће,
конзервирано; гуакамол [пире од авокада]; прстенови
од лука [поховани лук]; фалафел; лимунов сок за
употребу у кулинарству; дехидрисано месо;
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Ж
замрзнуто-сушено месо; лиофилизовано месо; овсено
млеко; павлака [биљна] на бази поврћа; замрзнутосушено поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано
поврће; екстра девичанско маслиново уље за исхрану;
галби [јело од грилованог меса]; ескамол [јестиве ларве
мрава]; јести ви инсекти, неживи; кукуруз шећерац,
прерађен; намази на бази орашастих плодова; кнедле на
бази кромпира; виршле; виршле у кукурузном тесту на
штапићу; сојино уље за исхрану; замене за млеко;
бадемово млеко; млеко од киририкија; кокосово млеко;
кокосово млеко за кулинарску употребу; напици на
бази кокосовог млека; пиринчано млеко за кулинарску
употребу; напици на бази бадемовог млека; напици на
бази млека од кикирикија; црева за кобасице, природна
или вештачка; усољен и сушени бакалар; уштипци од
свежег сира; пресована воћна паста; јуба [тофу
листићи]; пљескавице од соје; тофу пљескавице; таџин
[готово јело од меса, рибе или поврћа].
Кл. 30: алге [зачин]; тестенина; бадемово тесто; семе
аниса; семе звездастог аниса; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
немедицински биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без
квасца; соли за конзервисање намирница; двопек;
бисквити; суви колачићи кекс; сладни бисквити;
слаткиши од пеперминта; слаткиши [бомбоне]; вафел
производи; слатке земичке, колачићи какао; кафа;
непржена кафа; биљни препарати за употребу као
замена за кафу; колачи; цимет [зачин]; капра;
карамеле [бомбоне]; кари [зачин]; препарати од
житарица; жвакаћа гума; цикорија [замена за кафу];
чај; чоколада; марципан; каранфилић [зачин];
зачински додаци; слаткиши; слаткиши од шећера;
корнфлекс; кукурузне пахуљице; кокице; препарати
за учвршћивање мућене павлаке, шлага; сладолед;
палачинке; есенције за исхрану, изузев етарских
есенција и етарских уља; кухињска со; додаци за
згушњавање хране за кување; куркума; природни
заслађивачи; зачини; колачићи од ђумбира; пимент;
брашно; брашно од боба; кукурузно брашно;
кукурузно брашно, крупно брашно од слачице;
јечмено брашно; сојино брашно; пшенично брашно;
скроб за јело; ферменти за тесто; фондани
[слаткиши]; ситни колачи; шећер*; ароме за колаче,
изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за
колаче; ђумбир [зачин]; везивни агенси за сладолед;
лед, природни или вештачки; лед за освежавање;
глукоза за кулинарску намену; глутен припремљен
као храна; прекрупа за људску исхрану; сирће; кечап
[сос]; какао; напици са млеком; пића од кафе са
млеком; пића од чоколаде са млеком; средства за
подизање теста; квасац; материјали за везивање
кобасица; колачићи од бадема [слатка пецива];
макарони; млевени кукуруз; кукуруз, млевени
кукуруз, пржени кукуруз; хлеб; малтоза; меласа за
исхрану; златни сируп [шећерни сируп], меласа;
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ментол за посластице; мед; ољуштени јечам; сенф;
орашчићи резанци; танки резанци; пите; млевени
јечам; сендвичи; пастиле [бомбоне]; пецива; пти-бер
кекс; векне хлеба; зачинска паприка; пице; бибер;
брашно од кромпира; пудинг; пралине; равиоли;
слатки корен [слаткиши]; пиринач шафран [зачин];
саго; сосови [додаци храни]; целерова со; гриз;
шербет [залеђени]; сорбеи [ледени]; шпагети;
тапиока; брашно тапиоке; тарт [слатка пита без
горње коре]; арома ваниле за кулинарске намене;
ванилин [замена за ванилу]; резанци за супу; пите од
меса; векна са месом; средства за омекшавање меса
за употребу у домаћинству; сладоледи; прашак за
прављење сладоледа; слаткиши од бадема;
посластице од кикирикија; ароме, које нису етарска
уља; ароме за пића, изузев етарских уља; млевени
овас; ољуштени овас; храна на бази овса; овсене
пахуљице; овсено брашно; штапови од слатког
корења[посластица]; пивско сирће; пића на бази
кафе; пића на бази какаоа; пића на бази чоколаде;
замене за кафу; бомбоне; чипс [производ од
житарица]; чау-чау [зачин]; кус-кус [гриз]; сладни
екстракти за храну; слад за људску исхрану;
прополис [пчелињи производ]*; прополис; релиш
[додатак јелу]; матични млеч*; морска вода за
кување; суши; умак од парадајза; мајонез; крекери;
енглески крем; воћни желе [слаткиши]; мусли;
колачи од пиринча; умак, сос од соје; смрзнути
јогурт [посластичарски]; чатни [додатак јелима];
пролећне ролнице; тако тортиље; ледени чај; напици
од чаја; преливи за салату; хлебне мрвице; табуле,
либанска салата; алва; киш; сосови за месо [умаци];
паста од соје [додатак јелима]; мисо [додатак
јелима]; грицкалице на бази житарица; грицкалице
на бази пиринча; сува зрна кукуруза без љуске;
кукурузни гриз; прашак за пециво; бикарбона сода за
кување; сода бикарбона за кување; конзервисане
баштенске траве [зачини]; готови оброци од
резанаца; глазуре за колаче; чоколадни мусеви;
десерти у облику муса [слаткиши]; воћни преливи
[сосови]; маринаде; сендвичи са сиром [чизбургери];
песто [сос]; глазуре за шунку; семе лана за
кулинарску употребу [зачин]; ланено семе за
кулинарску употребу [зачин]; пшеничне клице за
људску исхрану; високопротеинске плочице од
житарица; тартар крем за кување; глутенски додаци
за кулинарске намене; сосови за тестенине; плочице
од житарица; палмин шећер; тесто, полупрерађен
производ; цветови или лишће као замена за чај; тесто
за слатка пецива; вареники [пуњене кнедле];
пељмени [кнедле пуњене месом]; чоколадни украси
за торте; украсне бомбоне за торте; коштуњаво воће
са чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво воће
у праху; бели лук у праху [зачин]; баози [тесто са
надевом]; пиринчана каша за кулинарске намене;
јиаози [пуњене кнедле]; рамен [јапанско јело на бази
ЗИС / RS / IPO
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резанаца];
окономијаки
[јапанске
пикантне
палачинке]; смесе за окономијаки [јапанске пикантне
палачинке]; буритоси; гимбап [кореанско јело од
пиринча]; јестиви папир; јестиви папир од пиринча;
намази на бази чоколаде; чололадни намази који
садрже орашасте плодове; кнедле на бази брашна
сируп од агаве [природни заслађивач]; стаклене
глазуре; дехидрисана јела чији је главни састојак
пиринач; лиофилизована јела чији је главни састојак
пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији је
главни састојак тестенина; лиофилизована јела чији
је главни састојак тестенина; дехидрисана јела чији
је главни састојак тестенина; напици на бази
камилице; млечни карамел крем; бибимбап
[мешавина пиринча са поврћем и јунетином];
онигири [пиринчане куглице]; инстант пиринач
сендвич са виршлама; коцке леда; прерађено семе за
употребу као зачин; сусамово семе [зачин];
пикалили; киноа, прерађена; булгур; хељда,
прерађена брашно од хељде; сос од бруснице
[зачин]; сос од јабука [зачин]; крутони; ломпер
[палачинке на бази кромпира]; зефир [посластица];
пастила [посластица]; сенбеи [пиринчани крекери];
кимчи [палачинке од укисељеног поврћа]; стругани
лед са заслађеним црвеним пасуљем; ментол
бомбоне за освежавање даха; жвакаће гуме за
освежавање даха; удон резанци соба резанци.
Кл. 31:
агруми [јужно воће], свежи; алге,
непрерађене, за људску или животињску исхрану;
морске алге, непрерађене, за људску или
животињску исхрану; орашасто воће; животињска
менажерија; живе животиње; храна за животиње;
дрвеће; Божићне јелке; стабла дрвећа; жбуње; овас
[зоб]; бобичасто воће, свеже; со за стоку; репа,
свежа; мекиње; трупци; кокосов орах, си ров;
шећерна трска; рогач, си ров; семе житарица,
непрерађено; гљиве, свеже; уљасте погаче; сточне
погаче; кестен, свеж; креч за животињску исхрану;
корен цикорије; цикорија, свежа; бисквити за псе;
лимун, свеж; љуска кокосовог ораха; кокос; храна за
птице; погача од уљане репице за стоку; краставци,
свежи; хмељне шишарке; каша од мекиња за исхрану
животиња; копра; шкољке [живе] свеже; поврће
бундеве, свеже; венци од природног цвећа; јаја за
узгој, оплођена; помије; узгајана стока; препарати за
товљење животиња; брашно од пиринча за сточну
исхрану; пасуљ, свеж; цвеће, природно; цвеће, за
декорацију, осушено; полен [сировина]; сено; храна
за јачање животиња; храна за стоку; сточна храна;
пшеница воће, свеже; травњаци, природни; трава,
природна; смрекине бобице; семенске клице за
ботаничке сврхе; зрневље [житарице]; семе за
животињску конзумацију; семе за садњу; семење;
зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа
биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена
ЗИС / RS / IPO
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салата, свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану
животиња; плута, сирова; ланено брашно [сточна
храна]; кукуруз; кукурузна сточна погача; слад за
врење и дестилацију комина; остаци воћа [комина];
лешник, свеж; брашно за животиње; рибља икра; јаја
свилене бубе; луковице; цветне луковице; црни лук,
свеж; маслине, свеже; поморанџе, свеже; јечам;
коприва; сипина кост за птице; сламене простирке;
слама [сточна храна]; палме [лишће палминог
дрвета]; стабла палме; каша за товљење стоке; риба,
жива; винова лоза; борова шишарка; бибер [биљка];
биљке, сушене, за декорацију; празилук, свеж;
грашак, свеж; кромпир, свеж; препарати за живину;
носиље; стајска храна за животиње; корење за
исхрану животиња; грожђе, свеже; рабарбара, свежа;
жбунови ружа; раж; свилена буба; јестив сусам,
непрерађен;
тартуфи,
свежи;
талог
након
дестилације;
живина,
жива;
алгаровила
за
животињску исхрану; бадем [воће]; кикирики, свеж;
брашно од кикирикија за животиње; погаче од
кикирикија за животиње; нус¬-производи прераде
житарица за исхрану животиња; остаци након
прераде шећерне трске [сировина]; мамци за пецање,
живи; ракови, живи; љускари, живи; јастози, живи;
дагње, живе; остриге, живе; храна за кућне љубимце;
сирова кора дрвета; јастози обични [живи]; храна за
преживање за животиње; напици за кућне љубимце;
рибље брашно за животињску исхрану; пиринач,
непрерађен; морски краставци [живи]; папир са
песком [простирка] за кућне љубимце; мирисни
песак [простирка] за кућне љубимце; алое вера
биљке; спанаћ, свеж; ланено семе за исхрану
животиња; семе лана за исхрану животиња; брашно
од семена лана за исхрану животиња; ланено брашно
за исхрану животиња; пшеничне клице за исхрану
животиња; артичоке, свеже; харинга, жива; лосос,
жив; сардине, живе; туна, жива; бели лук, свеж;
тиквице, свеже; јестиво семе пана, непрерађено;
јестиве семенке лана, непрерађене; аранжмани од
свежег воћа; инћуни, живи; јестиви инсекти, живи;
непрерађени клипови кукуруза шећерца [ољуштени
или неољуштени]; киноа, непрерађена; хељда,
непрерађена; кои шарани, живи.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво; але
пиво од ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво;
пивски слад; безалкохолни воћни напици; пића од
сурутке; безалкохолни приправци за прављење
напитака; концентрати за прављење напитака; воћни
сокови; сирупи за пића воде [пића]; препарати за
прављење газиране воде; литијум вода; минерална
вода [пиће]; Seltzer вода; стоне воде шира лимунаде;
екстракти хмеља за производњу пива; сокови од
поврћа [пића]; сирупи за лимунаде; сладовина шира
[неферментисана]; бадемов сируп; сода вода;
шербети [пића]; сок од парадајза [пиће];
безалкохолна пића; пилуле за газирање пића;
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Ж
прашкови за газирање пића; гази рана вода;
сарсапарила [безалкохолни напитак]; аперитиви,
безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар
[безалкохолни];
изотоници;
сок
од
јабуке,
безалкохолни;
квас
[безалкохолни
напитак];
безалкохолни напици на бази меда; смутис [кашасти
напици од воћа или поврћа]; безалкохолна пића од
алое вера; коктели на бази пива; напици од соје, осим
замена за млеко; напици за спортисте обогаћени
протеинима; напици на бази пиринча, који нису
замена за млеко; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
освежавајућа безалкохолна пића; јечмено вино
[пиво]; енергетска пића.
Кл. 33: ликер од пеперминта; воћни екстракти,
алкохолни; битери [горка алкохолна пића]; ликер од
аниса; анисет [ликер]; аперитиви; ;арак; дестилована
пића; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви
[ликери и жестока пића]; вино; џин; ликери;
медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди;
пикет; крушковача; саке; виски; алкохолна есенције;
алкохолни екстракти; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; алкохол од
пиринча; рум; вотка; помешана алкохолна пића, која
нису на бази пива; нира [алкохолно пиће на бази
шећерне трске]; баијиу [кинеско пиће од
дестилованог алкохола].
Кл. 35: помоћ у пословном управљању; обавештења о
пословима рекламирање преко плаката; услуге агенција
за увоз и извоз; услуге агенција за пружање пословних
информација; анализе цена и трошкова; дистрибуција
рекламног материјала; рачуноводство; вођење књига
[књиговодство];
ревизија
пословања;
пословно
управљање и организационо саветовање; консултације у
пословном управљању; презентација робе; помоћ у
пословном или индустријском управљању; ажурирање
огласних материјала; дистрибуција узорака; стручне
услуге о пословној ефикасности; истраживање тржишта;
пословне процене; пословна испитивања; изнајмљивање
огласних материјала; консултације у вези са пословним
организовањем; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
пословна истраживања; услуге односа са јавношћу;
рекламирање
преко
телевизије;
преписивање
кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање
излога; услуге рекламних агенција; саветодавне услуге у
пословном управљању; маркетиншка истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне консултације; организовање изложби за
привредне
или
рекламне
потребе;
пословне
информације; испитивање јавног мњења; припрема
платних листи; проналажење особља; изнајмљивање
огласног простора; обрачун пореза; прикупљање
информација у компјутерске базе података; системација
информација у компјутерским базама података;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
124

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2
сврхе; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; услуге
набавке за трећа лица [куповина производа и услуга за
друге пословне субјекте]; психолошко тестирање; за
избор запослених; услуге поређења цена; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; административна обрада наруџбеница за
куповину; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; писање
рекламних текстова; прикупљање статистичких
података;
маркетинг;
услуге
малопродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских препарата
и медицинског материјала; изнајмљивање продајних
штандова; пружање комерцијалних и пословних контакт
информација; оптимизација претраживача за промоцију
продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
услуге посредовања у трговини; пружање пословних
информација путем Интернет странице; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
дизајнирање рекламног материјала; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; услуге пријављивања пореза; пословно
управљање програмима за надокнаду за друге;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; услуге
заказивања састанака [канцеларијске услуге]; управљање
програмима лојалности потрошача; писање текстова за
рекламне намене; регистровање писане комуникације и
података ажурирање и одржавање; информација у
регистрима; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; пословно управљање за
независне пружаоце услуга; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; услуге пословног
посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
услуге праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
финансијска ревизија; циљни маркетинг; оглашавање на
отвореном; услуге односа са медијима услуге
корпоративне
комуникације;
изнајмљивање
канцеларијске опреме у заједничким радним
просторима; услуге комерцијалног лобирања.
Кл. 43: услуге агенција за смештај [хотелски,
пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге кафеа;
услуге кафетерија; услуге кантина; изнајмљивање
привременог смештаја; пансионске услуге; услуге
ресторана; услуге ресторана за самопослуживање;
услуге снек-барова; услуге барова; изнајмљивање
столова, столица, столњака и стакленог посуђа;
изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање
апарата за кување; изнајмљивање аутомата за воду за
пиће; изнајмљивање апарата за осветљење; прављење
скулптура од хране; услуге вашоку ресторана; услуге
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удон и соба ресторана; декорисање хране; декорисање
колача; информације и савети у вези са припремањем
оброка; услуге личног шефа кухиње.
(111) 78430
(210) Ж- 2020-14

(181) 14.01.2030.
(220) 14.01.2020.
(151) 05.02.2020.
(732) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Floor
1, 86, Bulgaria Blvd. , Sofia 1680, BG
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) плава, црна, бела, браон, црвена.
(511) Кл. 30: кафа.

29.01.04;

(111) 78433
(210) Ж- 2019-1663

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 06.02.2020.
(732) Atlantic Grand d.o.o. Beograd, Сурчинска 6a ,
Београд, RS
(540)

Asaltina
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, посебно
препарати за лечење рака.
(111) 78431
(210) Ж- 2019-1428

(181) 17.09.2029.
(220) 17.09.2019.
(151) 05.02.2020.
(732) Vuna Kićo, Tanja Betić PR, Боре Петровић б.б.,
35250 Параћин, RS
(540)

(531) 05.07.01; 11.03.04; 26.04.07; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела, браон.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 78434
(210) Ж- 2019-1664

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 06.02.2020.
(732) Atlantic Grand d.o.o. Beograd, Сурчинска 6a ,
Београд, RS
(540)
(531) 02.05.24; 08.07.25; 27.05.11; 27.05.25; 29.01.15
(591) розе, жута, плава, љубичаста, црвена, зелена,
бела, наранџаста, браон, црна.
(511) Кл. 30: кондиторски производи; шећер.
(111) 78432
(210) Ж- 2019-1662

(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 06.02.2020.
(732) Atlantic Grand d.o.o. Beograd , Сурчинска 6a ,
Београд, RS
(540)

(531) 05.07.01; 11.03.04; 26.04.07; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) жута, црна, бела, беж, златна, црвена.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 78435
(210) Ж- 2019-1665

(531) 05.07.01; 11.03.04; 26.04.07; 26.04.22; 26.04.24;
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(181) 21.10.2029.
(220) 21.10.2019.
(151) 06.02.2020.
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Ж
(540)

(531) 23.05.05; 24.09.02; 24.09.09; 26.05.06; 26.05.16;
27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 32: фитнес напици.
(111) 78438
(210) Ж- 2019-748

(531) 01.15.19; 05.07.01; 11.03.02; 11.03.06; 26.04.07;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) плава, црна, бела, браон, црвена.
(511) Кл. 30: кафа.
(181) 24.10.2029.
(220) 24.10.2019.
(151) 06.02.2020.
(732) Atlantic Grand d.o.o. Beograd, Сурчинска 6a ,
Београд, RS
(540)

(181) 21.05.2029.
(220) 21.05.2019.
(151) 10.02.2020.

(300) 88/207168 27.11.2018. US.
(732) Reign Beverage Company LLC, 1547 N.
Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(111) 78436
(210) Ж- 2019-1687

(531) 23.05.05; 24.09.02; 24.09.09; 26.04.24; 26.05.06;
26.05.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, плава, бела и црна.
(511) Кл. 32: фитнес напици.
(111) 78439
(210) Ж- 2019-1678

(531) 01.15.11; 11.03.04; 19.03.03; 25.01.06; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, златна, бела.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 78437
(210) Ж- 2019-744

(181) 22.10.2029.
(220) 22.10.2019.
(151) 10.02.2020.
(732) Nobel Quest International Limited , P.O. BOX
3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, 11000
Београд
(540)

(181) 20.05.2029.
(220) 20.05.2019.
(151) 10.02.2020.

(300) 88/207138 27.11.2018. US.
(732) Reign Beverage Company LLC, 1547 N.
Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 43:
услуге пружања хране и пића;
привремени смештај; услуге кафеа; услуге
кафетерија; услуге кампова за одмор [смештај];
обезбеђење услова за камповање;услуге кантина;
кетеринг хране и пића; изнајмљивање апарата за
кување; изнајмљивање апарата за воду, диспензера;
пружање
ресторанских
услуга;
самоуслужни
ресторани; услуге снек-барова.
(111) 78440
(210) Ж- 2019-1682
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(732) AUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
4F, No. 150, Li-Te RD., Pei Tou, Taipei, Taiwan,
R.O.C., TW
(740) Драгољуб Ћосовић, Андре Николић 3,
11040 Београд
(540)

StudioBook
(511) Кл. 9: рачунари; рачунарска радна станица која
обухвата рачунаре, рачунарске систем процесоре и
процесоре података, видео графичке контролере,
штампаче, подлоге за мишеве рачунара, тастатуре,
контролере локалне области мреже, мониторе, мале
рачунарске системске интерфејс (тзв. СЦСИ)
контролере за рачунаре, интегрисане електронске
уређаје (тзв. ИДЕ) као контролере за рачунаре;
портабл (тзв. нотебоок) рачунари; рачунарски
хардвер; рачунарски софтвер, наиме за тестирање,
апликације, и системски софтвер за употребу у
тестирању
штампаних
плоча,
рачунари
и
дијагностички драјвери и услужни програми и
опрема, за употребу у рачунарском дизајнирању и
рачунарски управљаној производњи, за употребу у
обради текста и управљању базама података, за
употребу у рачунарском оперативном систему, за
употребу у управљању комуникацијама и размени
података између рачунара; рачунарски софтвер за
прикупљање,
уређивање,
организовање,
модификовање, обележевање, пренос, складиштење
и размену података и информација које се могу
преузети са глобалне рачунарске мреже; рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне за
омогућавање преношења, преузимања, приступа,
објављивања, трансмисију, приказивање, уређивање,
тзв. "таговање", блоговање, гласање, стриминг,
повезивање и размену видеа за онлине такмичења;
рачунарски програми за управљање документима,
уређивање слика, звука и видеа; рачунарски
оперативни програми, снимљени; рачунарски
периферни
уређаји;
рачунарска
тастатура;
рачунарски миш; матичне плоче; монитори са
течним кристалима (ЛЦД); рачунарски монитори;
рачунарски екрани; дисплеј екрани; уређаји за
обраду података; графичке картице; слушалице за
уши; слушалице за на главу; слушалице за употребу
са рачунаром; кућишта за рачунаре; кофери и торбе
за лаптоп рачунаре; кофери и торбе за портабл (тзв.
нотебоок) рачунаре; кофери и торбе за таблет
рачунаре; интерфејси за рачунаре; електрични
пуњачи; батерије; звучници; лични стерео уређаји;
микрофон; мобилни телефон; паметни телефон;
камере; камкордери; видео екрани; електронске
оловке
(јединице
за
визуелни
приказ);
флуоресцентни
екрани;
заштитне
фолије
прилагођене рачунарским екранима; екрани осетљиви

ЗИС / RS / IPO

Ж
на додир; оловке за екране осетљиве на додир; графички
таблети; видео пројектори; ЛЦД пројектори;
електронски дигитални натписи; монитори за дигиталну
сигнализацију; дигитални сигнални дисплеј панели;
огласне табле (електронске); рачунарски софтвер за
електронске огласне табле; материјали за електричну
мрежу, наиме, електричне жице и каблови; прикључне
станице за рачунаре; електронске прикључне станице.
(111) 78441
(210) Ж- 2019-1684

(181) 23.10.2029.
(220) 23.10.2019.
(151) 10.02.2020.
(732) SEVOI d.o.o., Oreškovićeva ulica 1/A,
10000 Zagreb, HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

SEVOI
(511) Кл. 35: стратешко планирање пословања;
пословно саветовање; пословно саветовање за
привредна друштва; пословно саветовање за
појединце; пословно управљање и саветовање;
подршка и саветовање у вези пословног управљања;
подршка, консултантске услуге и саветовање везано
за пословно управљање и пословно планирање;
консултантске услуге у вези организације или
управљања привредним друштвима (контролинг);
саветодавне услуге које се односе на управљање
пословним ризиком; истраживање тржишта; савети о
организацији и вођењу послова; администрација у
подручју међународних (стручних) стандарда.
Кл. 36:
финансијско саветовање; финансијска
анализа;
финансијски
послови;
финансијске
информације; услуге финансијског саветовања и
управљања; услуге финансијског саветовања и
управљања путем интернета; саветодавне услуге у
вези са управљањем [финансијским] ризиком; услуге
агенција
за
наплату
потраживања.
Кл. 41: стручно оспособљавање; консултантске
услуге које се односе на образовање и
оспособљавање; консултантске услуге које се односе
на образовање и оспособљавање у подручју
финансијског управљања, финансијског саветовања,
пословног планирања, организације и вођења
послова; образовни програми и програми обуке
везано за управљање ризиком.
(111) 78442
(210) Ж- 2019-1601

(181) 14.10.2029.
(220) 14.10.2019.
(151) 11.02.2020.

(300) 2019718464 18.04.2019. RU.
(732) Alfa Laval Corporate AB, P.O. Box 73,
221 00 Lund, SE
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(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

Альфа Лаваль
(531) 28.05.00
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији и науци укључујући
детерџенте и средства за чишћење за индустријску
употребу као и хемикалије за пречишчавање
течности као што су уље и вода.
Кл. 3: препарати за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење у
индустрији за центрифугалне машине, сепараторе,
размењиваче топлоте (делови машина), пумпе и
вентиле; препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати.
Кл. 5:
дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди; санитарни
препарати и препарати за стерилизацију, укључујући
препарате за стерилизацију у сврху чишћења и
стерилизацију цеви и резервоара.
Кл. 6: обичан метал и његове легуре; резервоари,
поклопци за резервоаре, вентили (не као делови
машина) од метала и његових легура; цеви од
метала; роба од обичног метала .
Кл. 7: машински алати, мотори (осим за копнена
возила); машинске компоненте за спајање и пренос
(осим
за
копнена
возила);
сепаратори,
центрифугалне машине, посуде (хоризонтални
сепаратори за одвајање честица у течностима и гасу),
филтери (делови машина или мотора), пумпе
(машине), вентили (делови машина), размењивачи
топлоте (делови машина), машине, нарочито машине
за прераду хране, пакирне машине за стерилизовано
и не-стерилизовано паковање, машине за пуњење
пакета, “баг ин боџ” (кесе са чепом у кутији) и “баг
ин друм” (кесе у бубњу); машине за прање и
чишћење инсталација, цеви и резервоара, и њихови
делови и компоненте, који се примарно користе у
производњи хране, млечних производа, пића,
скробној, хемијској, петрохемијској, биохемијској,
фармацеутској, целулозној и папирној индустрији и
другим индустријама, за употребу у постројењима за
напајање,
нафтним
постројењима,
гасним
постројењима и офшор (офф-схоре) постројењима,
рафинеријама, постројењима за контролу загађења и
постројењима за отпадне воде, за употребу на
бродовима, нарочито у машинским радионицама, и
за употребу у пиварама (укључујући машине за
прање и чишћење машина за пиво и опрему за
руковање квасцем и узорковањем, и њихови делови и
компоненте); контролни мехнанизми за машине, деаератори за воду, делови и компоненте за поменуту
робу.
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Кл. 9: апарати и инструменти научни, навигациони,
фотографски, кинематографски, оптички; апарати за
инспекцију, вагање, мерење, сигнализацију, проверу
(наџор); апарати и инструменти за провођење,
пребацивање,
трансформисање,
акумулирање,
регулисање или контролу електричне енергије;
опрема за обраду података и рачунари; електрични
уређаји за контролу, тестирање и праћење;
термостати; апарати за регулацију топлоте;
хигрометри;
електрични
и
електротехнички
кондензатори и опрема за контролу протока, делови
и компоненте за поменуту робу.
Кл. 11:
апарати за грејање, повраћај топлоте,
пастеризацију, генерисање паре, кување, кључање,
концентрацију
(испаривачи
),
хлађење,
расхлађивање, сушење, вентилацију, снабдевање
водом и за даљинско грејање и санитарне сврхе
укључујући размењиваче топлоте и испариваче;
апарати за дестилацију, контејнери за хлађење,
грејачи воде, апарати за стерилизацију, постројења за
десалинизацију и опрема, постројења за свежу воду,
филтери, апарати и инсталације за пречишћавање
воде и уља, делови и компоненте за поменуту робу.
Кл. 14: племенити метали и њихове легуре и роба од
плементих метала или пресвучена истим; накит,
драго камење; хоролошки и хронометријски
инструменти.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске коже,
крзна; пртљажне и путне торбе; кишобрани ,
сунцобрани и штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема.
Кл. 21: прибор и посуђе за домаћинство и кухиње
(не од племенитог метала нити пресвучено истим);
чешљеви и сунђери; четке (осим сликарских
четкица); материјали за израду четки; производи за
потребе чишћења; челична вуна; необрађено или
полупрерађено стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); стакларија, порцелан и грнчарија .
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре и играчке; гимнастички и спортски
реквизити ; украси за јелке; играчке које су
дизајнирање као мале машине и апарати.
Кл. 37:
грађевинарство; услуге поправке и
инсталације наиме инсталација, одржавање и
поправке резервоара, металне електричне опреме,
машинске опреме, електричних и електротехничких
апарата за грејање, генерисање паре, кување,
расхлађивање, сушење, вентилацију, снабдевање
водом и санитарне сврхе.
(111) 78443
(210) Ж- 2019-1800

(181) 15.11.2029.
(220) 15.11.2019.
(151) 11.02.2020.
(732) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD,
Аутопут 22, 11000 Београд, RS
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(540)

(540)

(531) 01.15.11; 16.01.11; 24.17.04; 26.11.22; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, сива, бела, црвена, светло наранџаста,
тамно наранџаста.
(511) Кл. 35: оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; маркетиншка истраживања;
изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног
мњења; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; маркетинг; промоција
продаје за друге; дизајнирање рекламног материјала;
писање текстова за рекламне намене.
Кл. 38: емитовање радио програма [радиодифузија] ;
емитовање телевизијских програма; емитовање
кабловске телевизије; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко мреже оптичких
влакана; пренос видео садржаја на захтев; сателитски
пренос; стриминг [проток] података; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев.
Кл. 41: услуге разоноде; производња филмова, који
нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
посредством радија; услуге студија за снимање;
изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и
телевизијских
студија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за манифестације.

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; маркетиншка истраживања;
изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног
мњења; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; маркетинг; промоција
продаје за друге; дизајнирање рекламног материјала;
писање
текстова
за
рекламне
намене.
Кл. 38: емитовање радио програма [радиодифузија] ;
емитовање телевизијских програма; емитовање
кабловске телевизије; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко мреже оптичких
влакана; пренос видео садржаја на захтев; сателитски
пренос; стриминг [проток] података; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев.
Кл. 41: услуге разоноде; производња филмова, који
нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
посредством радија; услуге студија за снимање;
изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и
телевизијских
студија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за манифестације.

(111) 78444
(210) Ж- 2019-1801

(181) 15.11.2029.
(220) 15.11.2019.
(151) 11.02.2020.
(732) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD,
Аутопут 22, 11000 Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(111) 78445
(210) Ж- 2019-1017

(181) 04.07.2029.
(220) 04.07.2019.
(151) 11.02.2020.
(732) PURISSIMA GOODS d.o.o. Novi Banovci,
Босанска број 19, Нови Бановци, RS
(740) Биљана Матић, адвокат, Радничка 34/1, Београд

129

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2

Ж
(540)

(531) 05.05.04; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.07
(591) беж, наранџаста, браон, бела.
(511) Кл. 29:
зачињено коштуњаво воће;
сунцокретове семенке, припремљене; семенке,
припремљене; намази на бези орашастих плодова;
прерађени орах.
Кл. 31: орашасто воће; зрневље (житарице).
(111) 78446
(210) Ж- 2019-1803

(181) 18.11.2029.
(220) 18.11.2019.
(151) 11.02.2020.
(732) THE COCKPIT USA LLC, 874 Walker Rd,
Suite C, Dover, Delaware 19904, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ доо, Булевар ослобођења 87,
11040, 11000 Београд
(540)

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

(511) 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 за
ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 44: медицинске услуге; услуге медицинских
клиника; болничке услуге; здравствена нега;
медицинска помоћ; услуге кућне неге; услуге банке
крви; фармацеутски савети; услуге психолога; услуге
вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин
витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге
припремања лекова према рецепту; терапеутске
услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге
здравствених
центара;
услуге
алтернативне
медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге
центара за опоравак.
(111) 78449
(210) Ж- 2019-1765

(181) 08.11.2029.
(220) 08.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
Црвенка, RS
(540)

(111) 78447
(210) Ж- 2020-87

(181) 27.01.2030.
(220) 27.01.2020.
(151) 11.02.2020.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080,
Београд, RS
(540)

GARTYZ - ГАРТИЗ
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 78448
(210) Ж- 2018-2116

(181) 20.12.2028.
(220) 20.12.2018.
(151) 11.02.2020.
(732) Рајко Убипарип, Сусеградска 6а, Београд, RS
(740) Александар ковачевић, адвокат, Булевар
Михајла Пупина 16в, Београд
(540)

(531) 26.01.05; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела, наранџаста.
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(531) 26.01.20; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) зута, црвена, бела.
(511) Кл. 30: наћос [тортиља чипс]; вла [млечни
крем]; америчке палачинке [палачинке]; ароме за
колаче, изузев етарских уља; беле чоколаде;
бисквити, суви колачићи; бисквит са путером;
бискоти [бисцотти]; бомбоне*; бомбоне на бази
сирупа од шећера; бомбоне на бази скроба; бомбоне
од менте; бомбоне од црвеног женшена; бомбоне од
шећера; бомбоне са женшеном; бомбоне са какаом;
бомбоне са карамелом; бомбоне са маслацем и
карамелом; вафел производи; вафли са пуњењем;
вегетеријански колачи; водени сладоледи; вон тон
чипс; воће преливено чоколадом; воћна пита; воћна
пита са бресквама; воћна пита са вишњама; воћна
пита са јабукама; воћне бомбоне [слаткиши]; воћне
желе бомбоне; воћне пите; воћни желе [слаткиши];
воћни колачи; воћни сладолед; воћни сладоледи;
воћни сладоледи на штапићу; воћни тарт; глазирани
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колачи у корпици; горко-слатка чоколада; готови
напици на бази какаа; готови напици од какаа; грахам
крекери; грицкалице на бази житарица; грицкалице на
бази кукуруза; грицкалице на бази маслаца и карамеле;
грицкалице на бази пиринча; грицкалице на бази
цереалија које не садрже глутен; грицкалице од
екструдиране пшенице; грицкалице од екструдираног
кукуруза; грицкалице од кукурузног брашна са укусом
сира; грицкалице од муслија; грицкалице од пшенице;
грицкалице од тапиоке; гуме за жвакање без шећера
[кондиторски производи]; гумене бомбоне; гумене
бомбоне; гум паста [кондиторски производ]; данска
пецива; дански путер кекс; дезерти од сладоледа;
дезерт од мрвљене јабуке; дезерт од мрвљене
рабарбаре; дезерт од мрљеног воћа; дезерт од муслија;
десерти са желатином са укусима [заслађивачима];
десерти са желатином са укусима и заслађивачима;
десерти у облику муса [слаткиши]; десертни пудинг;
десертни суфлеи; еклери; експандиране куглице са
укусом сира [грицкалице од кукуруза]; експандирани
пиринач; екструдиране грицкалице од тапиока скроба;
енглески крем; енглески крем [печени десерти];
енглески мафини; жвакаћа гума*; жвакаће гуме за
освежавање даха; жвакаће гуме [кондиторски
производи]; желатин са укусима [заслађивачима];
житарице за доручак; житарице припремљене за
људску конзумацију; житарице спремне за јело;
зачињене кокице са различитим укусима; зачињени
колачићи; инстант смесе за палачинке; јестиве вафлкорпице; јестиве корнет-корпице; јестиве корпице за
тортиље; јестиве корпице од вафла; јестиве корпице од
корнета; јестиве корпице од чоколаде; јестиве
налепнице за украшавање посластица; јоркширски
пудинг; какао; какао екстракти за људску исхрану;
какао мешавине; какао намази; какао напици са
млеком; какао у праху; карамеле; карамеле; карамеле
(тоффеес); карамеле [бомбоне]; карамел крем; карамел
прелив; кекс; кекс који се служи уз аперитив; кекс са
укусом сира; кикирики преливен чоколадом; кокице;
кокице преливене карамелом; кокице преливене
шећером; колачи; 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 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 на бази сирупа од шећера;
кондиторски производи од чоколаде; кондиторски
производи са маслацем и карамелом; корнфлекс;
коштуњаво воће са чоколадним преливом; крекери;
ЗИС / RS / IPO
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крекери без глутена; крекери за сир; крекери од
пиринча; крекери од тапиоке; кремасте торте; кроасани;
крофне; лења пита са јабукама; лизалице; лизалице
[кондиторски производи]; марципан; мафини; ментол
бомбоне за освежавање даха; месечеви колачи;
мешавине грицкалица које садрже крекере, переце или
кокице; мешавине за колаче; млечна чоколада; млечни
карамел крем; млечни сладолед; надуване кукурузне
грицкалице [кукурузни флипс са укусом сира]; намази
на бази чоколаде; намази на бази чоколаде који садрже
орашасте плодове; нугат; нугат штагнглице; обланде
обложене чоколадом; обланде са кексом; овсени колач;
овсени колачи; палачинке; пастила [посластица];
пенасти колачи преливени чоколадом који садрже
карамел; переце; переце обложене јогуртом
[кондиторски
производи];
переце
преливене
чоколадом; пите са бресквама; пите са вишњама; пите
са јабукама; пите са јагодама; пите са малинама;
плочице од житарица; плочице од муслија; подлоге од
теста за тарт; полуслатка чоколада; посластице од
кикирикија; посластичарски производи; пралине;
прашак за колаче; прерађене интегралне житарице;
прерађене кокице; принцес-крофне; производи од
цереалија без глутена; пти-бер кекс; пудинг; пуњене
чоколаде; пуњене чоколадице; расхлађени кондиторски
производи; руске палачинке; састојци за кондиторске
производе на бази какаа; ситни колачи; сладни
бисквити; сладолед; сладоледи; сладоледи на штапићу;
сладоледи на штапићу [кондиторски производи];
сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; слани бисквити;
слани колачићи; слани крекери; слатке земичке,
колачићи; слатке кокице; слатке пите; слаткиши;
слаткиши без шећера; слаткиши [бомбоне]; слаткиши
обогаћени калцијумом; слаткиши од пеперминта;
слаткиши од шећера; слаткиши са лешницима;
слаткиши у облику плочице; смесе за колаче; смесе за
палачинке; смрзнути фил; смрзнуто тесто за бисцотти
(италијански бисквит); смрзнуто тесто за чоколадне
колаче; сосови од чоколаде; суфле од чоколаде; суфле
са филованом основом; тако чипс; 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; тарт са рабарбаром; тарт [слатка пита без
горње коре]; тарт Татин; тврде бомбоне; тврде
карамеле преливене шећером; тесто за кекс; тесто за
колаче; тесто за колач од чоколаде [броwние];
тирамису; топла чоколада; торте без глутена; торте на
парче [пецива]; торте са глазуром; торте са лешницима;
торте са смрзнутим јогуртом; тортиља чипс; тортиља
чипс од интегралног брашна; тортиља чипс од
кукуруза; тортиља шкољке; тортиље; тортице са
кремом од јаја; филови за колаче и пите на бази
чоколаде; флипс грицкалице од кукуруза; флипс са
укусом сира [грицкалице од кукуруза]; хлеб, колачи и
посластице; црне чоколаде; чипс [производ од
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Ж
житарица]; чипс са путером од кикирикија
[кондиторски производи]; чоколада; чоколада без
млека; чоколадице пуњене ликером; чоколадице са
лешницима; чоколадна јаја; чоколадна обланда;
чоколадна пецива; чоколадне бомбоне; чоколадне
капљице; чоколадне карамеле; чоколадне мрвице;
чоколадне пасте; чоколадне пите; чоколадне табле;
чоколадне торте; чоколадни десерти; чоколадни
ишлери; чоколадни колачи; чоколадни колачићи;
чоколадни колачи у корпици; чоколадни мусеви;
чоколадни намази који се наносе на хлеб; чоколадни
прах који се користи за спремање чоколадних напитака;
чоколадни преливи; чоколадни производи; чоколадни
сирупи; чоколадни тарт; чоколадом обложене вафл
корпице; чоколадом обложене корпице од вафла;
чололадни намази који садрже орашасте плодове;
штапићи са сиром;
(181) 06.11.2029.
(220) 06.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK)
IP Limited , 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.06; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24
(511) Кл. 15:
музички инструменти; бубњеви
(музички инструменти); тимпани; палице за бубњеве;
коже за бубњеве; педале за музичке инструменте;
рамови за тимпане; дувачке свирале; жичани
музички
инструменти;
електронски
музички
инструменти; постоља за музичке инструменте;
футроле за музичке инструменте.
(111) 78452
(210) Ж- 2019-1780

(181) 13.11.2029.
(220) 13.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd., 10 FI., No.
162, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou Dist., , New Taipei
City 247, Tajvan, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(111) 78450
(210) Ж- 2019-1755

AQUAFRESH SENSES
(511) Кл. 3: немедицински тоалетни препарати,
средства за чишћење зуба, средства за испирање уста
и средства за освежавање даха; препарати за оралну
негу, гелови за зубе, препарати за бељење, препарати
за полирање зуба, препарати за избељивање зуба и
акцелератори
(убрзавачи)
избељивања
зуба,
козметички препарати за уклањање мрља.
(111) 78451
(210) Ж- 2019-1781

(181) 13.11.2029.
(220) 13.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd., 10 FI., No.
162, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou Dist., , New Taipei
City 247, Tajvan, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 02.01.01; 26.01.14; 27.05.01
(511) Кл. 15: музички инструменти; флауте; дувачке
свирале; кларинети; обое; саксофони; трубе;
тромбони; рогови (музички инструменти); пискови
за
музичке
инструменте;
жичани
музички
инструменти; електронски музички инструменти;
постоља за музичке инструменте; футроле за
музичке инструменте.
(111) 78453
(210) Ж- 2019-1771

(181) 07.11.2029.
(220) 07.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) "14октобар" д.о.о. Крушевац, Јасички пут 2,
34000 Крушевац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.04
(591) тамно плава.
(511) Кл. 7: машине и машински алати; мотори и
погонске машине (осим за сувоземна возила);
машинске спојнице и трансмисиони елементи (осим
за сувоземна возила); пољопривредне справе;
инкубатори за јаја.
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Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
Кл. 13: ватрено оружје; муниција и пројектили;
експлозиви; средства за ватромет.
(111) 78454
(210) Ж- 2019-1752

(181) 05.11.2029.
(220) 05.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) Савет за штампу, Француска 5/7,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08
(591) наранџаста, црвена, плава, црна.
(511) Кл. 35: консултације у пословном управљању;
пословна истраживања; пословно управљање и
организационо саветовање; консултације у вези са
пословним организовањем; саветодавне услуге у
пословном управљању; професионалне пословне
консултације; услуге односа са медијима.
Кл. 41: издавање текстова, осим рекламних текстова;
образовне услуге; услуге пружања обуке; настава,
обука; издавање књига; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
информисање о образовању ;припрема и вођење
семинара; организовање и вођење радионица [обука];
он-лајн издавање електронских књига и часописа;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; подучавање.
Кл. 45:
посредовања, услуге медијације;
истраживање у правним стварима; услуге мирног
решавања спорова.
(111) 78455
(210) Ж- 2019-1789

(181) 12.11.2029.
(220) 12.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) EKO FARM D.O.O. , Народног фронта 59,
21000 Нови Сад, RS
(540)
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(531) 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.03
(591)
жута-RGB
(252,237,30);
зелена-RGB
(2,1656,80).
(511) Кл. 3: ароматична уља (етарска уља), ароме за
храну (етарска уља), бадемово уље, бадемов сапун,
бадемово млеко за козметичку употребу, балзами за
косу, биљни екстракти за козметичке намене, гелови
за избељивање зуба, дезодоранси за људе и
животиње, дезодорантни сапун, етарска уља,
козметика, козметика за децу, козметика за обрве,
козметичке креме, козметичке маске, козметичке
оловке, козметички препарати за купање, козметички
препарати за негу каже, козметички препарати за
трепавице, козметички препарати за мршављење,
козметички сетови, креме за бељење коже, лосиони
за козметичку употребу, лосиони за косу, лосиони
после бријања, марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење, марамице натопљене
препаратима за скидање шминке, марамице
натопљене са козметичким лосионима, масти за
козметичку употребу, мента за парфимеријске
производе, мирисна мента (етарско уље), млеко за
чишћење за тоалетну употребу, парфеми, помаде за
козметичку употребу, препарати за испирање уста
који нису медицински, препарати за освежење даха
за личну хигијену, препарати за сунчање, препарати
за сунчање (козметички), препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
(тоалетни
производи), талк пудер за тоалетну употребу, уља за
козметичку употребу, фитокозметички препарати.
Кл. 5: алкохол за фармацеутске намене, алое вера
препарати за фармацеутске намене, антибактеријска
средства за прање руку, антибактеријски сапуни,
антисептици, бадемово млеко за фармацеутску
употребу, беланчевине као дијететски додаци, биљна
влакна дијететска, биљни екстракти за фармацеутске
намене, биљни чајеви за медицинске сврхе, бомбоне
за освежење даха за употребу у фармацији,
витамински препарати, глукоза као додатак исхрани,
дезинфекциони
сапуни,
дијететска
храна
прилагођена за медицинске намене, додаци за
минералну храну, додаци исхрани, додаци исхрани
са козметичким дејством, екстракти хмеља за
фармацеутску употребу, еликсири (фармацеутски
препарати), ензими као додатак исхрани, калијумове
соли за медицинску употребу, квасац као додатак
исхрани, лецитин као дијететски додатак, магнезијум
за фармацеутску употребу, матични млеч као
додатак исхрани, нана за фармацеутску употребу,
пастиле за фармацеутску употребу, полен као
додатак исхрани, прополис као додатак исхрани,
прополис за фармацеутску употребу, протеин као
додатак исхрани.
Кл. 30:
матични млеч, природни заслађивачи,
прополис (пчелињи производ), мед, додаци јелима.
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Ж
(111) 78456
(210) Ж- 2019-1758

(181) 07.11.2029.
(220) 07.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) BENNI PLUS DOO, Насеље Никола Тесла,
Крагујевачки октобар 55, 18205 Нишка Бања, RS
(740) Вања Д. Ћосовић, адвокат, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.01.19; 26.01.24; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.25
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
етикете и налепнице за безалкохолна пића,
освежавајућа
безалкохолна
пића;
билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
безалкохолна пића, освежавајућа безалкохолна пића.
Кл. 32:
безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића.
Кл. 35: услуге трговине на велико и трговине на
мало
у
вези
са
безалкохолним
пићима,
освежавајућим безалкохолним пићима.
(111) 78457
(210) Ж- 2019-1790

(181) 12.11.2029.
(220) 12.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) EKO FARM D.O.O. , Народног фронта 59,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 03.13.04; 03.13.25; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) тамно плава-RGB (19,67,107); жута-RGB
(248,236,36); зелена-RGB (75,164,71), (138,188,64);
црвена-RGB (234,38,43), RGB(175,33,38); црна- RGB
(33,31,31),
RGB(53,52,53);
светло
плава
(210,238,251).
(511) Кл. 3: aроматична уља (етарска уља), ароме за
храну (етарска уља), бадемово уље, бадемов сапун,
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бадемово млеко за козметичку употребу, балзами за
косу, биљни екстракти за козметичке намене, гелови
за избељивање зуба, дезодоранси за људе и
животиње, дезодорантни сапун, етарска уља,
козметика, козметика за децу, козметика за обрве,
козметичке креме, козметичке маске, козметичке
оловке, козметички препарати за купање, козметички
препарати за негу коже, козметички препарати за
трепавице, козметички препарати за мршављење,
козметички сетови, креме за бељење коже, лосиони
за козметичку употребу, лосиони за косу, лосиони
после бријања, марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење, марамице натопљене
препаратима за скидање шминке, марамице
натопљене са козметичким лосионима, масти за
козметичку употребу, мента за парфимеријске
производе, мирисна мента (етарско уље), млеко за
чишћење за тоалетну употребу, парфеми, помаде за
козметичку употребу, препарати за испирање уста
који нису медицински, препарати за освежење даха
за личну хигијену, препарати за сунчање, препарати
за сунчање (козметички), препарати за туширање за
личну хигијену и дезодорисање
(тоалетни
производи), талк пудер за тоалетну употребу, уља за
козметичку употребу, фитокозметички препарати.
Кл. 5: алкохол за фармацеутске намене, алое вера
препарати за фармацеутске намене, антибактеријска
средства за прање руку, антибактеријски сапуни,
антисептици, бадемово млеко за фармацеутску
употребу, беланчевине као дијететски додаци, биљна
влакна дијететска, биљни екстракти за фармацеутске
намене, биљни чајеви за медицинске сврхе, бомбоне
за освежење даха за употребу у фармацији,
витамински препарати, глукоза као додатак исхрани,
дезинфекциони
сапуни,
дијететска
храна
прилагођена за медицинске намене, додаци за
минералну храну, додаци исхрани, додаци исхрани
са козметичким дејством, екстракти хмеља за
фармацеутску употребу, еликсири (фармацеутски
препарати), ензими као додатак исхрани, калијумове
соли за медицинску употребу, квасац као додатак
исхрани, лецитин као дијететски додатак, магнезијум
за фармацеутску употребу, матични млеч као
додатак исхрани, нана за фармацеутску употребу,
пастиле за фармацеутску употребу, полен као
додатак исхрани, прополис као додатак исхрани,
прополис за фармацеутску употребу, протеин као
додатак исхрани.
Кл. 30:
матични млеч, природни заслађивачи,
прополис (пчелињи производ), мед, додаци јелима.
(111) 78458
(210) Ж- 2019-1759

(181) 07.11.2029.
(220) 07.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) BENNI PLUS DOO, Насеље Никола Тесла,
Крагујевачки октобар 55, 18205 Нишка Бања, RS
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(740) Вања Д. Ћосовић, адвокат, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.01.19; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари; етикете
и налепнице за безалкохолна пића, наиме безалкохолне
воћне напитке и напитке на бази воћа, воћне сокове,
сирупе за пића, освежавајућа безалкохолна пића,
концентрате за прављење напитака, приправке за
прављење безалкохолних напитака; билборди, штампани
каталози и маркетиншки материјал за безалкохолна
пића, наиме безалкохолне воћне напитке и напитке на
бази воћа, воћне сокове, сирупе за пића, освежавајућа
безалкохолна пића, концентрате за прављење напитака,
приправке за прављење безалкохолних напитака.
Кл. 32: безалкохолна пића, наиме безалкохолни
воћни напици и напици на бази воћа; воћни сокови;
сирупи за пића; освежавајућа безалкохолна пића;
концентрати за прављење напитака; приправци за
прављење безалкохолних напитака.
Кл. 35: услуге трговине на велико и трговине на
мало у вези са безалкохолним пићима, наиме
безалкохолним воћним напицима и напицима на бази
воћа, воћним соковима, сирупима за пића,
освежавајућим
безалкохолним
пићима,
концентратима за прављење напитака, приправцима
за прављење безалкохолних напитака.
(111) 78459
(210) Ж- 2019-1286

(181) 20.08.2029.
(220) 20.08.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) K...G... FASHION DOO ČAČAK, Булевар
ослобођења 17, 32000 Чачак, RS
(740) Весна Петровић Марковић, адвокат, Градско
шеталиште 167, 32000 Чачак
(540)

Ж
(531) 27.05.04; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава, окер жута.
(511) Кл. 18:
кофери; торбе; ташне; ранчеви;
кишобрани; сунцобрани.
Кл. 25: бермуде; блејзери; блузе; дуксеви; џемпери;
фармерке; хаљине; јакне; капути; кошуље;
комбинезони; мајице; мантили; одела; прслуци;
панталоне; сукње; шорцеви; тренерке; шалови;
тунике; шешири; капе; ципеле; чизме; еспадриле;
патике; папуче; сандале; балетанке.
(111) 78460
(210) Ж- 2019-1762

(181) 08.11.2029.
(220) 08.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) Eurobau connect ag doo Beograd, Заплањска
32, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Дејан Вуковић, Теодора Драјзера 34,
11000 Београд
(540)

(531) 07.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, бела, црна.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: послови везани за непокретности.
(111) 78461
(210) Ж- 2019-1747

(181) 04.11.2029.
(220) 04.11.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft,
Lassellstrasse 9, 1020 Vienna, AT
(740) Иван Јанковић, Његошева 54/1, 11000 Београд
(540)

(531) 14.01.06; 16.01.04; 16.01.14; 27.05.03; 27.05.17;
27.05.21; 27.07.03; 27.07.11; 27.07.17; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, зелена, црвена, бела.
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135

Ж
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски; кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати,
уређаји и производи за сексуалне активности.
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. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
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(111) 78462
(210) Ж- 2019-1444

(181) 20.09.2029.
(220) 20.09.2019.
(151) 12.02.2020.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PROXES
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(111) 78463
(210) Ж- 2019-1797

(181) 15.11.2029.
(220) 15.11.2019.
(151) 14.02.2020.
(732) Александар СТанковић ПР Самостална
занатска трговинска радња ПОДРУМ ПЕВАЦ,
Булевар краљице Марије 10, 34000 Крагујевац, RS
(740) Адвокат Шакан Маринко, Теодора Херцла 39,
11080 Земун
(540)

(531) 03.07.03; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
28.05.00; 29.01.02
(591) златна
(511) Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
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Ж

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду од 16.07.2019. до 15.08.2019. године:
Жиг рег. бр. 45211 чији је носилац Meteor
Grupa - Labud d.o.o., Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR,
престао је да важи дана 16.07.2029. године.

Жиг рег. бр. 59920 чији је носилац Zoetis
Schweiz GmbH, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich,
CH, престао је да важи дана 17.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59921 чији је носилац Zoetis
Services LLC , 10 Sylvan Way, , Parsippany, NJ 07054,
US, престао је да важи дана 17.07.2019. године

Жиг рег. бр. 45223 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, 345 Park Avenue, New
York, NY 10154, US, престао је да важи дана
20.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 59296 чији је носилац MEDICO UNO
preduzeće za trgovinu d.o.o., Pančevački put 38, Beograd, RS,
престао је да важи дана 17.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 43363 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
"Zdravlje"
akcionarsko društvo, Vlajkova 199, Leskovac, RS,
престао је да важи дана 20.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60176 чији је носилац
BOSNALIJEK, FARMACEUTSKA I HEMIJSKA
INDUSTRIJA D.D., Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA,
престао је да важи дана 18.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 46798 чији је носилац Glaxo
Group Limited, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
21.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60855 чији је носилац Đurić Igor,
Tadeuša Košćuška 86C, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 18.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 45660 чији је носилац Sony
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, JP, престао је да важи дана 23.07.2019.
године.
Жиг рег. бр. 45279 чији је носилац TETRA
LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Avenue
General Guisan 70, CH-1009 Pully, CH, престао је да
важи дана 28.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60612 чији је носилац "YUMIS"
d.o.o. Niš, Bulevar Sv. cara Konstantina 80-86, 18000
Niš, RS, престао је да важи дана 18.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60215 чији је носилац Stanković
Željko, Zahumska 41, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 21.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60177 чији је носилац OBC AG,
Baarerstrasse 53, CH-6304 Zug, CH, престао је да важи
дана 21.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 45579 чији је носилац ConAgra
Foods, Inc., One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska
68102, US, престао је да важи дана 28.07.2019.
године.

Жиг рег. бр. 60909 чији је носилац American
Life Insurance Company , One ALICO Plaza,
Wilmington, Delaware 19801, US, престао је да важи
дана 21.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 43276 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 31.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60242 чији је носилац American
Life Insurance Company , One ALICO Plaza,
Wilmington, Delaware 19801, US, престао је да важи
дана 21.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 44857 чији је носилац AWI
Licensing LLC, 1105 North Market Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware 19801, US, престао је да важи
дана 11.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60179 чији је носилац Akita, Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US, престао је да важи дана
21.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 61217 чији је носилац Spasojević
Đurđe, Omladinskih brigada br. 89A, Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 16.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60180 чији је носилац Akita, Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US, престао је да важи дана
21.07.2019. године.
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Жиг рег. бр. 60763 чији је носилац Izdavačko
trgovinsko preduzeće Pharos doo, Cara Uroša 9,
Beograd, RS, престао је да важи дана 22.07.2019.
године.

Жиг рег. бр. 60798 чији је носилац eKapija.com
d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10A, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 29.07.2019.
године.

Жиг рег. бр. 60772 чији је носилац GENERAL
MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US., US, престао је да важи
дана 22.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 59923 чији је носилац DE
AGOSTINI HELLAS Ltd., Leoforos Vouliagmenis Ave
44-46, 16673 Voula, Athens, GR, престао је да важи
дана 29.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60216 чији је носилац ColgatePalmolive Company, a Delaware corporation, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, US, престао је да
важи дана 22.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60725 чији је носилац Mars,
Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, VA 221013883, US, престао је да важи дана 29.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 60214 чији је носилац RALLIS
INDIA LIMITED, 15, MIDC Industrial Estate, Thane
Belapur Road, Turbhe, Navi Mumbai 400 703, IN,
престао је да важи дана 23.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60906 чији је носилац RALLIS
INDIA LIMITED, 15, MIDC Industrial Estate, Thane
Belapur Road, Turbhe, Navi Mumbai 400 703, IN,
престао је да важи дана 23.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60182 чији је носилац IMPERIAL
TOBACCO LIMITED, 121 Winterstoke Road, Bristol,
BS3 2LL, UK, престао је да важи дана 24.07.2019.
године.
Жиг рег. бр. 60500 чији је носилац Poslovni
Informacioni Portal "Leopi Info" d.o.o., Birčaninova
16b, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
25.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60927 чији је носилац DA THEN
LONG D.O.O., Jurija Gagarina 89/316, Beograd, RS,
престао је да важи дана 25.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60185 чији је носилац Watson
Pharmaceuticals, Inc., 311 Bonnie Circle, Corona, CA
92880, US, престао је да важи дана 28.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60186 чији је носилац Watson
Pharmaceuticals, Inc., 311 Bonnie Circle, Corona, CA
92880, US, престао је да важи дана 28.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60187 чији је носилац Watson
Pharmaceuticals, Inc., 311 Bonnie Circle, Corona, CA
92880, US, престао је да важи дана 28.07.2019.
године.
Жиг рег. бр. 60797 чији је носилац eKapija.com
d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10A, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 29.07.2019.
године.
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Жиг рег. бр. 61555 чији је носилац
ORGANIZACIJA
SAVEZA
SAMOSTALNIH
SINDIKATA
NOVOG
SADA
SINDIKAT
ZAPOSLENIH U KOMUNALNO STAMBELNOJ
DELATNOSTI NOVI SAD GRADSKI ODBOR NOVI
SAD, Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 29.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 59349 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 30.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 61210 чији је носилац
"CARLSBERG SRBIJA" DOO, Proleterska 17,
Čelarevo, RS, престао је да важи дана 31.07.2019.
године.
Жиг рег. бр. 59925 чији је носилац PepsiCo,
Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 105771444, US, престао је да важи дана 31.07.2019. године.
Жиг рег. бр. 60880 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutska-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 01.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 60892 чији је носилац Društvo za
telekomunikacije Verat d.o.o., Bulevar vojvode Mišića
37, Beograd, RS, престао је да важи дана 01.08.2019.
године.
Жиг рег. бр. 60886 чији је носилац Društvo za
telekomunikacije Verat d.o.o., Bulevar vojvode Mišića
37, Beograd, RS, престао је да важи дана 01.08.2019.
године.
Жиг рег. бр. 60314 чији је носилац DOO
"NECTAR", Bačka Palanka, Novosadski put 9, RS,
престао је да важи дана 01.08.2019. године.
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Жиг рег. бр. 59595 чији је носилац
PHARMANOVA D.O.O., Društvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Industrijska 8, RS,
престао је да важи дана 04.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60292 чији је носилац Farmacevtska
hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD - Skopje,
Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је
да важи дана 08.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59596 чији је носилац
PHARMANOVA D.O.O., Društvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Industrijska 8, RS,
престао је да важи дана 04.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60291 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 08.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59972 чији је носилац Fiterman
Pharma doo Vršac, Dimitrija Tucovića 55, 26300 Vršac,
RS, престао је да важи дана 04.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 59973 чији је носилац Fiterman
Pharma doo Vršac, Dimitrija Tucovića 55, 26300 Vršac,
RS, престао је да важи дана 04.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 59971 чији је носилац Fiterman
Pharma doo Vršac, Dimitrija Tucovića 55, 26300 Vršac,
RS, престао је да важи дана 04.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 60506 чији је носилац Fiterman
Pharma doo Vršac, Dimitrija Tucovića 55, 26300 Vršac,
RS, престао је да важи дана 04.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 60315 чији је носилац Motorola
Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart
Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да
важи дана 04.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 59901 чији је носилац "JANA
KOMERC PLUS" DOO, Blok Vasilj Koprivice 12,
Vrbas, RS, престао је да важи дана 05.08.2019.
године.

Жиг рег. бр. 60288 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 08.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 60287 чији је носилац Stockton
d.o.o. , Trebevićka br. 29, 11000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 08.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 60795 чији је носилац Hitri Davor,
D. Francistija 20, Petrovaradin, RS, престао је да важи
дана 11.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 60285 чији је носилац Genzyme
Corporation (Massachusetts corporation), 500 Kendall
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US, престао је
да важи дана 12.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 60284 чији је носилац Genzyme
Corporation (Massachusetts corporation), 500 Kendall
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US, престао је
да важи дана 12.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59815 чији је носилац МONUS
d.o.o. , Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun , RS,
престао је да важи дана 05.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60279 чији је носилац Genzyme
Corporation (Massachusetts corporation), 500 Kendall
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US, престао је
да важи дана 12.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59594 чији је носилац
INDUSTRIJA VODE AQUA COM DOO, Viline Vode
1, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
06.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59814 чији је носилац British
American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4
Temple Place, London, WC2R 2PG, UK, престао је да
важи дана 12.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60249 чији је носилац Javno
preduzeće Službeni glasnik, 11000 Beograd, Kralja
Milutina br. 27, RS, престао је да важи дана
06.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60766 чији је носилац "Forma
Ideale" d.o.o., Industrijska bb, 34000 Kragujevac, RS,
престао је да важи дана 13.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 62114 чији је носилац Research In
Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario,
N2L 3W8, CA, престао је да важи дана 07.08.2019.
године.
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Жиг рег. бр. 59891 чији је носилац Branislav
Stanimirović, Vranjska 2, 11000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 14.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 59824 чији је носилац Wyeth LLC,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.
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Жиг рег. бр. 59823 чији је носилац WYETH,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59889 чији је носилац VIVALIS
Ltd., 22 Gimrod Place, Skelmersdale, WN8 9UU, UK,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59822 чији је носилац WYETH,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60487 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I
MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA
SKELA, Industrijsko naselje bb, Padinska Skela,
Beograd-Palilula, RS, престао је да важи дана
15.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 59821 чији је носилац WYETH,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.
Жиг рег. бр. 59820 чији је носилац Wyeth LLC,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 60486 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO BOKI DOO, Braće Lazovića
6, Čajetina, RS, престао је да важи дана 15.08.2019.
године.

Жиг рег. бр. 59819 чији је носилац Wyeth LLC,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.

Жиг рег. бр. 63690 чији је носилац
TELEFÓNICA, S.A., Gran Via, 28, 28013 Madrid, ES,
престао је да важи дана 26.07.2019. године.

Жиг рег. бр. 59818 чији је носилац WYETH,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US,
престао је да важи дана 14.08.2019. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.01.2020. до 15.02.2020. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 18387
промењена је у Libby's Brand Holding Limited, Road
Town, Tortola, VG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 23101
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 23878
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku , Tokyo 104-0061, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 23904
промењена је у Shiseido Coompany Limited, 5-5, Ginza
7 chome, Chuo - Ku , Tokyo 104-0061, Japan, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 24080
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 27763
промењена је у American Outdoor Brands Sales
Company (Delaware corporation), 1800 North Route Z,
Columbia, MO 65202, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 27764
промењена је у American Outdoor Brands Sales
Company (Delaware corporation), 1800 North Route Z,
Columbia, MO 65202, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 34247
промењена је у RICOH COMPANY, LTD. , 3-6, 1Chome, Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 34408
промењена је у RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1Chome, Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 34415
промењена је у DOW SILICONES CORPORATION,
2200 W. SALZBURG ROAD , MIDLAND,
MICHIGAN 48686-0994, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35262
промењена је у BACH FLOWER REMEDIES LTD,
Nelson House, 83 Parkside, Wimbledon , London SW19
5LP, GB;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 35263
промењена је у BACH FLOWER REMEDIES LTD,
Nelson House, 83 Parkside, Wimbledon, London SW19
5LP, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35303
промењена је у EKOSAN PREDUZEĆE ZA
EKOLOŠKU SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT
DOO, Батајнички друм 13. део бр.7, 11080 БеоградЗемун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35350
промењена је у SUZUKI MOTOR CORPORATION
(SUZUKI KABUSHIKI KAISHA), 300 Тakatsuka-cho,
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35351
промењена је у SUZUKI MOTOR CORPORATION
(SUZUKI KABUSHIKI KAISHA), 300 Тakatsuka-cho,
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35352
промењена је у SUZUKI MOTOR CORPORATION
(SUZUKI KABUSHIKI KAISHA), 300 Тakatsuka-cho,
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35374
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35375
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35376
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35377
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35378
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35380
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 35658
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street , Chicago, Illinois 60642, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 40122
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 35939
промењена је у Jackson/Charvel Manufacturing, Inc.
(Delaware corporation) , 17600 N. Perimeter Way, Suite
100 , Scottsdale, Arizona 85255, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 40255
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36277
промењена је у APPLE, INC., One Apple Park Way,
Cupertino, CA 95014, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36278
промењена је у APPLE, INC., One Apple Park Way,
Cupertino, CA 95014, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36279
промењена је у APPLE, INC., One Apple Park Way,
Cupertino, CA 95014, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36280
промењена је у APPLE, INC., One Apple Park Way,
Cupertino, CA 95014, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 37791
промењена је у Lenco Trademark B.V., Grubbenhove
25, 5971 CZ Grubbenvorst, NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38381
промењена је у APPLE, INC., One Apple Park Way,
Cupertino, CA 95014, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39375
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39377
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39378
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39379
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39513
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39673
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 40801
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41774
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41802
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41804
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42332
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42341
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42433
промењена је у Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43026
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43051
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43271
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43349
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43370
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 43480
промењена је у EKOSAN
PREDUZEĆE ZA
EKOLOŠKU SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT
DOO, Батајнички друм 13. део бр.7, 11080 БеоградЗемун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43489
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43506
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43549
промењена је у EKOSAN PREDUZEĆE ZA
EKOLOŠKU SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT
DOO, Батајнички друм 13. део бр.7, 11080 БеоградЗемун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43696
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43943
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45145
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhalk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45302
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45629
промењена је у Beam Suntory UK Limited, 2 Longwalk
Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex England
UB11 1BA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45866
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45867
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45869
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45870
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 45871
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45885
промењена је у Iiyama Benelux B.V. h.o.d.n. Iiyama
Corporation , Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp,
NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45902
промењена је у Iiyama Benelux B.V. h.o.d.n. Iiyama
Corporation , Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp,
Netherlands, NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45954
промењена је у Iiyama Benelux B.V. h.o.d.n. Iiyama
Corporation , Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp,
Netherlands, NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46320
промењена је у EKOSAN PREDUZEĆE ZA
EKOLOŠKU SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT
DOO, Батајнички друм 13. део бр.7, 11080 БеоградЗемун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46556
промењена је у EKOSAN PREDUZEĆE ZA
EKOLOŠKU SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT
DOO, Батајнички друм 13. део бр.7, 11080 БеоградЗемун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46557
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46825
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47510
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47833
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48073
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48075
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 48077
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48777
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48078
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48890
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48079
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48900
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48081
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49597
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48118
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49599
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku , Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48192
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49600
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48193
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49601
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48195
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49602
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48196
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49603
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48197
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49604
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48595
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49605
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48596
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49606
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48597
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49607
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48598
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49669
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 49758
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50767
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49785
промењена је у Hyatt International Corporation, 150
North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL , US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50997
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49797
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51012
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50092
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51056
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50386
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51225
промењена је у Hyatt International Corporation, 150
North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606,
US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50642
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51256
промењена је у HOME BOX OFFICE, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50645
промењена је у ATLANTIC ŠTARK DOO
BEOGRAD, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51257
промењена је у HOME BOX OFFICE, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50714
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51258
промењена је у HOME BOX OFFICE, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50715
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51617
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50729
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51636
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50760
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51877
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50763
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51880
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50764
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51933
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50765
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52217
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 52281
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56559
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52658
промењена је у Atlantic Štark доо Београд , Булевар
Пека Дапчевића 29 , 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56561
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52672
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56563
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 52673
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56564
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53819
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56565
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 53820
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56566
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 54663
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56567
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 54868
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56568
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55008
промењена је у Сања Врачаревић Митровић, Светог
Николе 22, 11000 Београд, RS; Вера Врачаревић,
Светог Николе 22, 11000 Београд, RS and Ана
Врачаревић Станић, Светог Николе 22, 11000
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56569
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 55831
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29 , 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55901
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56576
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56648
промењена је у BECLE S.A.B. de c.V. , Guillermo
Gonzales Camarena #800, Piso 4, Colonia Santa Fe,
Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, 01210, MX;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56140
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 57321
промењена је у BECLE S.A.B. de c.V.
, Guillermo Gonzales Camarena #800, Piso 4, Colonia
Santa
Fe,
Delegacion
Alvaro
Obregon
, Mexico City, 01210, MX;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56346
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 57614
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 58071
промењена је у Atlantic Štark доо Београд , Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61317
промењена је у Home Box Office, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 58121
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61409
промењена је у Hayward Industries, Inc., 400 Connell
Drive, Suite 6100, Berkeley Heights, New Jersey 07922,
US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 58140
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58552
промењена је у Perrigo Pharma International D.A.C. , The
Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, D02TY74, IE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58661
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58829
промењена је у Сања Врачаревић Митровић, Светог
Николе 22, 11000 Београд, RS; Вера Врачаревић,
Светог Николе 22, 11000 Београд, RS and Ана
Врачаревић Станић, Светог Николе 22, 11000
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58834
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60505
промењена је у VICTORIAOIL DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU
ULJARICA ŠID, Branka Erića 2, 22240 Šid, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60669
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60670
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61552
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61570
промењена је у Home Box Office, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61571
промењена је у Home Box Office, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61827
промењена је у Otis Elevator Company, One Carrier
Place, Connecticut, 06032, Farmington, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61848
промењена је у Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61963
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62064
промењена је у Home Box Office, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62065
промењена је у Home Box Office, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62243
промењена
је
у
Dr.
Oetker
d.o.o.
, Вука Караџића 13, 22310 Шимановци, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61086
промењена је у EKO-SAN Preduzeće za ekološku
sanitaciju, zaštitu i transport doo, Батајнички друм 13.
део бр.7, 11080 Београд-Земун, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62269
промењена је у Hayward Industries, Inc., 400 Connell
Drive, Suite 6100, Berkeley Heights, New Jersey 07922, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61145
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62481
промењена
је
у
Dr.
Oetker
d.o.o.
, Вука Караџића 13, 22310 Шимановци, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61254
промењена је у Reynolds Presto Products Inc. , 6641
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 62551
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 62559
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62560
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29 , 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62599
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62649
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62650
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62672
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62801
промењена је у Premier Brands IP LLC (Delaware
Limited Liability company), 1411 Broadway, New York,
New York 10018, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62844
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62845
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63149
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63150
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63151
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63278
промењена је у Premier Brands IP LLC (Delaware
Limited Liability company), 1411 Broadway, New York,
New York 10018, US;
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Limited Liability company), 1411 Broadway, New York,
New York 10018, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63280
промењена је у Premier Brands IP LLC (Delaware
Limited Liability company), 1411 Broadway, New York,
New York 10018, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63281
промењена је у Premier Brands IP LLC
(Delaware Limited Liability company), 1411 Broadway,
New York, New York 10018, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63319
промењена је у Home Box Office, Inc.,, 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, New York, N.Y.
10036-6737, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63811
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63812
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63814
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63879
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63880
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63978
промењена је у AMO Uppsala AB, Rapsgatan 7, 75450
Uppsala, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64117
промењена је у Hyatt International Corporation
, 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64299
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64300
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63279
промењена је у Premier Brands IP LLC (Delaware
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Име или адреса носиоца жига рег. број 64484
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65252
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64485
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65253
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64486
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65254
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64487
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65453
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64899
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65454
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64969
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65501
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64971
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65504
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65166
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65690
промењена је у BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65167
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65691
промењена је у BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65168
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65748
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65248
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65753
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65249
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65762
промењена је у Home Box Office, Inc., a Delaware corporation,
30 Hudson Yards, New York, New York 10001, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65250
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65934
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65251
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66128
промењена је у VICTORIAOIL DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU
ULJARICA ŠID, Branka Erića 2, 22240 Šid, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 66637
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69036
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66852
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69037
промењена је у Atlantic Štark доо Београд , Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66853
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69250
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 67145
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69251
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 67153
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69252
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 67225
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69406
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 67226
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69795
промењена је у Hyatt International Corporation, 150 North
Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 67227
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69822
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 67387
промењена је у Premier Brands IP LLC (Delaware
Limited Liability company), 1411 Broadway, New York,
New York 10018, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69823
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 67434
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67780
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 68285
промењена је у VICTORIAOIL DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU
ULJARICA ŠID, Branka Erića 2, 22240 Šid, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 68286
промењена је у VICTORIAOIL DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU
ULJARICA ŠID, Branka Erića 2, 22240 Šid, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 69824
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69876
промењена је у Snap Inc. , 2772 Donald Douglas Loop
North, Santa Monica, California 90405 , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69952
промењена је у Društvo za proizvodstvo, promet i
uslugi VIVAKS DOO uvoz-izvoz Skopje, Перо Наков
бр. 21, 1000 Скопје, MK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69953
промењена је у Društvo za proizvodstvo, promet i
uslugi VIVAKS DOO uvoz-izvoz Skopje, Перо Наков
бр. 21, 1000 Скопје, MK;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 70294
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

USLUGE
ROAMING
ELECTRONICS
DOO
BEOGRAD - VRAČAR, Јужни Булевар 10, 11000
Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70363
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71351
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70364
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71634
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70760
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71660
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70775
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71718
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70918
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71987
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70933
промењена је у Home Box Office, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72038
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70968
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72041
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70969
промењена је у Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72185
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71047
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72515
промењена је у Hyatt International Corporation, 150
North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, Illinois
60606, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71073
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71124
промењена је у Сања Врачаревић Митровић, Светог
Николе 22, Београд, RS; Вера Врачаревић, Светог
Николе 22, Београд, RS and Ана Врачаревић Станић,
Светог Николе 22, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71276
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71324
промењена је у PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 72554
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73099
промењена је у AMO Uppsala AB, Rapsgatan 7, 75450
Uppsala, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73273
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73310
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
151

Ж

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2

Име или адреса носиоца жига рег. број 73311
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74533
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73312
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74534
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73374
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74932
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73692
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29 , 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75059
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73693
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29 , 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75060
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73697
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75186
промењена је у Atlantic Štark доо Београд , Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74067
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75187
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74073
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75538
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74100
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75666
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74153
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75667
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74154
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75669
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74325
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75963
промењена је у MAKEOVER D.O.O., Прве пруге 7,
11000 Београд-Земун, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74399
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76045
промењена је у HOME BOX OFFICE, Inc., 30 Hudson
Yards, New York, New York 10001, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74524
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29 , 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76406
промењена је у SOFI doo Petrovaradin, Божидара
Аџије бб, Петроварадин 21131, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 76575
промењена је у BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77798
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76704
промењена је у BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77799
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76988
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77847
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77196
промењена је у BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77945
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77239
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 78254
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77240
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 78255
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77241
промењена је у Atlantic Štark доо Београд, Булевар
Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;

Промена пренос права

Име или адреса носиоца жига рег. број 77343
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77427
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77437
промењена је у Atlantic Štark доо Београд
, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77489
промењена је у BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77519
промењена је у BRAND ACADEMY DOO PALIĆ,
Јосипа Колумба 33, 24413 Палић, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77667
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77797
промењена је у Atlantic Grand doo Београд,
Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 21038 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC , 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
За жиг бр. 21039 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
За жиг бр. 27763 извршен је пренос на Smith &
Wesson Inc. (Delaware corporation), 2100 Roosevelt
Avenue, Springfield, MA 01104, US;
За жиг бр. 27764 извршен је пренос на Smith &
Wesson Inc. (Delaware corporation), 2100 Roosevelt
Avenue, Springfield, MA 01104, US;
За жиг бр. 34965 извршен је пренос на Holland
& Holland Limited, 31-33 Bruton Street, London W1J
6HH, UK;
За жиг бр. 35420 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
За жиг бр. 36593 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC , 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
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За жиг бр. 36594 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC , 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;

За жиг бр. 57242 извршен је пренос на PTPD
CMANA DOO KRNJEVO, Булевар Ослобођења 16,
11319 Крњево, RS;

За жиг бр. 38099 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;

За жиг бр. 60271 извршен је пренос на
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., Avenida
Professor Magalhães Neto, 1752, salas 1010 e 1011Salvador, BA, BR;

За жиг бр. 39659 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC , 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;
За жиг бр. 39746 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;

За жиг бр. 60417 извршен је пренос на ЗОРКА
КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо Суботица ,
Едвина Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS;
За жиг бр. 60418 извршен је пренос на ЗОРКА
КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо Суботица ,
Едвина Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 43489 извршен је пренос на
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET LEKOVA PHARMAS DOO, Вилине воде
бб, 11000 Београд-Палилула, RS;

За жиг бр. 64510 извршен је пренос на PTPD
CMANA DOO KRNJEVO, Булевар Ослобођења 16,
11319 Крњево, RS;

За жиг бр. 47164 извршен је пренос на Finca
La Celia S.A., Montevideo 1012, piso 2° “C”, Ciudad de
Buenos Aires, AR;

За жиг бр. 64844 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;

За жиг бр. 47292 извршен је пренос на Finca
La Celia S.A, Montevideo 1012, piso 2° “C”, Ciudad de
Buenos Aires, AR;

За жиг бр. 64845 извршен је пренос на HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US;

За жиг бр. 49248 извршен је пренос на BGP
Products Operations GmbH, Hegenheimermattweg 127,
Allschwil 4123, CH;

За жиг бр. 64883 извршен је пренос на
NAVISTAR DEFENSE, LLC, 10400 W. North Avenue,
Melrose Park, Illinois 60160, US;

За жиг бр. 49249 извршен је пренос на BGP
Products Operations GmbH, Hegenheimermattweg 127,
Allschwil 4123, CH;

За жиг бр. 66333 извршен је пренос на Al Mass
International Ltd., a company registered under the Laws
of the British Virgin Islands under Company No.
2006206, , VG;

За жиг бр. 55147 извршен је пренос на EckesGranini Austria Gesellschaft mbH, Pummerinfeld 1b,
4490, St. Florian, AT;
За жиг бр. 56955 извршен је пренос на ЗОРКА
КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо Суботица, Едвина
Здовца бр. 8, RS;
За жиг бр. 56957 извршен је пренос на ЗОРКА
КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо Суботица, Едвина
Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS;
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За жиг бр. 69892 извршен је пренос на Al Mass
International
Ltd.,
a company registered under the Laws of the British
Virgin Islands under Company No. 2006206 , , VG;
За жиг бр. 71628 извршен је пренос на ЗОРКА
КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо Суботица ,
Едвина Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS;
За жиг бр. 75818 извршен је пренос на PTPD
CMANA DOO KRNJEVO, Булевар ослобођења 16,
11319 Крњево, RS;

ЗИС / RS / IPO
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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 01/2020 – 04/2020 (16.01.2020. – 06.02.2020.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1513125
(151) 16.12.2019
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03

(111) 1513286
(151) 16.12.2019
(540)

(111) 1513295
(151) 25.11.2019
(540)

(732) KROMA društvo s
ograničenom
odgovornošću za
trgovinu i usluge
(511) 06 07 37 40

(732) POWER
CONSTRUCTION
CORPORATION OF
CHINA
(511) 04 09 36 37 39 42

(732) PrimeVigilance
s.r.o.
(511) 42

(111) 1513241
(151) 15.07.2019
(540)

(111) 1513287
(151) 26.12.2019
(540)

(111) 1513230
(151) 30.10.2019
(540)
(732) Zhejiang Anqidi
Power Machinery Co.,Ltd.
(511) 07
(111) 1513154
(151) 02.10.2019
(540)

(732) Individual
entrepreneur
DAVYDOV DMITRIY
VIKTOROVICH
(511) 36
(111) 1513155
(151) 18.10.2019
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09 36

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

(111) 1513277
(151) 25.11.2019
(540)

(111) 1508850
(151) 02.12.2019
(540)

(732) APHARM SRL
(511) 05
(111) 1513176
(151) 17.12.2019
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1508849
(151) 25.10.2019
(540)

(732) Hanyuan County
Sichuan Pepper
Association
(511) 30
(111) 1513294
(151) 02.10.2019
(540)

(732) S. ZOTOS,
MONOPROSOPI
ETAIRIA
PERIORISMENIS
EFTHYNIS
(511) 32

PayPlanet
(732) Individual
entrepreneur
DAVYDOV DMITRIY
VIKTOROVICH
(511) 36

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 35 42
(111) 1508862
(151) 02.09.2019
(540)
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(732) XU RUOJUE
(511) 07

(732) DRiV IP LLC
(511) 12

(111) 1508977
(151) 14.10.2019
(540)

(111) 1509124
(151) 22.11.2019
(540)

Credit24
(732) Brands Up OÜ
(511) 36
(732) SOJER d.o.o.
(511) 03 35 41 44
(111) 1508978
(151) 11.07.2019
(540)

CLINICOACH
(732) H. Lundbeck A/S
(511) 05 09 10 41 42
44
(111) 1508985
(151) 03.12.2019
(540)

(111) 1509142
(151) 05.12.2019
(540)

GUESS ECO
(732) Guess? IP Holder
L.P.
(511) 25
(111) 1509155
(151) 05.09.2019
(540)

(732) Eberspächer
Exhaust Technology
GmbH & Co. KG
(511) 07 09 42

(732) Apple Inc.
(511) 09

IMI TRUFLO
MARINE
(732) Truflo Marine
Limited
(511) 06 07

(732) BRATRIDO
S.R.L.
(511) 29 30
(111) 1509333
(151) 14.10.2019
(540)

NUTRIVET DIET
NUTRITION
(732) NUTRISCIENCE
(511) 05 31
(111) 1509348
(151) 22.07.2019
(540)

(732) Chen Sheng
(511) 35 36
(111) 1509366
(151) 04.09.2019
(540)

(732) PT. SOFTEX
INDONESIA
(511) 05 10
(111) 1509191
(151) 17.07.2019
(540)

(111) 1509368
(151) 19.07.2019
(540)

STASTNIK

(111) 1509461
(151) 29.08.2019
(540)
(732) TEMSA ULAŞIM
ARAÇLARI SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 12
(111) 1509473
(151) 26.11.2019
(540)

UTERNA
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1509475
(151) 26.11.2019
(540)

BUBUXIN
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05

SWIFTUI
(732) APPLE INC.
(511) 09
(111) 1509496
(151) 26.11.2019
(540)

(732) Stastnik
Gesellschaft m.b.H.
(511) 05 29 30
(111) 1509394
(151) 17.10.2019
(540)

(732) OWNR WALLET
OÜ
(511) 09 36 42

(732) Yiwu Shenrui
Cosmetics Firm
(511) 10

(111) 1509481
(151) 03.12.2019
(540)
(732) Nikon Corporation
(511) 09

(111) 1509078
(151) 02.08.2019
(540)
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SPESSO

PUREM

(111) 1509169
(151) 22.10.2019
(540)

(111) 1508998
(151) 19.08.2019
(540)

(111) 1509254
(151) 17.10.2019
(540)

(732) SOREMARTEC
SA
(511) 30
(111) 1509501
(151) 29.09.2019
(540)

SWEET CHEF

ЗИС / RS / IPO
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(732) POSLOVNI
SISTEM MERCATOR,
d.d.
(511) 29 30 35
(111) 1509520
(151) 10.12.2019
(540)

VERSAH
(732) HUWAIS IP
HOLDING LLC
(511) 10
(111) 1509522
(151) 16.07.2019
(540)

(732) SHENZHEN
YALE ELECTRONICS
CO., LTD.
(511) 09
(111) 1509527
(151) 26.11.2019
(540)

(540)

(540)

(732) Leguan Lifts Oy
(511) 07
(111) 1509545
(151) 26.11.2019
(540)

ROSABEL
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1509551
(151) 24.09.2019
(540)

(111) 1509627
(151) 15.11.2019
(540)

(111) 1509802
(151) 15.10.2019
(540)

(111) 1509804
(151) 26.11.2019
(540)

AEF

SENSIO

(732) HUWAIS IP
HOLDING LLC
(511) 10

(732) ARKEMA
FRANCE
(511) 01 03

(111) 1509530
(151) 24.09.2019
(540)

(111) 1509571
(151) 26.09.2019
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) OWNR WALLET OŰ
(511) 09 36 42

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 44

(111) 1509558
(151) 19.08.2019
(540)

(111) 1509561
(151) 25.10.2019
(540)

(111) 1509532
(151) 28.10.2019

(111) 1509605
(151) 17.07.2019
(540)

MAMONDE

(732) Hyundai Motor
Company
(511) 12

(111) 1509528
(151) 10.12.2019
(540)

(732) Hyundai Motor
Company
(511) 12

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 44

(111) 1509792
(151) 02.12.2019
(540)

(732) NINGBO
WATSUN
ELECTRICAL CO.,
LTD.
(511) 09

(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05

DENSAH

(732) Lior Shachar
(511) 09 35

LEGUAN

(732) Limited Liability
Company
"AKUSTICHESKAYA
ZAMOROZKA"
(511) 10 29 31

BIBYRAX

Ж

(732) SOREMARTEC SA
(511) 30
(111) 1509655
(151) 26.09.2019
(540)

GEHRER
(732) Gehrer AG
(511) 06 09 16 18 20
37 39 45
(111) 1509666
(151) 05.11.2019
(540)

EOS. For a debtfree world.
(732) EOS Holding
GmbH
(511) 09 35 36 42 45
(111) 1509680
(151) 23.09.2019
(540)

(732) CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32
(111) 1509574
(151) 02.12.2019

ROTIDON
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1509805
(151) 26.11.2019
(540)

TANTARO
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1509806
(151) 26.11.2019
(540)

KLANDOLYN
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1509807
(151) 26.11.2019
(540)

FUTAGIN
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(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05
(111) 1509854
(151) 26.11.2019
(540)

ROXAMPEX
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d. Novo mesto
(511) 05
(111) 1509860
(151) 26.11.2019
(540)

(540)

(540)

SOUNDPEATS
(732) SHENZHEN
SOUNDSOUL
INFORMATION
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1509943
(151) 02.12.2019
(540)

(111) 1509877
(151) 29.11.2019
(540)

INSTA MASK
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1509888
(151) 10.12.2019
(540)

(111) 1509961
(151) 28.11.2019
(540)

Dutch Environment
Corporation

ZOTOS
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1509963
(151) 06.12.2019
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1509936
(151) 17.09.2019
158

(732) Dutch Environment
Corporation B.V.
(511) 06 11 17 19
(111) 1510057
(151) 02.12.2019
(540)

(732) ZHONGCE
RUBBER GROUP
COMPANY LIMITED
(511) 12
(111) 1510069
(151) 05.07.2019
(540)

(111) 1509901
(151) 04.12.2019
(540)

DREAM
RADIANT LIQUID

IOPE

(111) 1510018
(151) 12.12.2019
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1509903
(151) 08.11.2019
(540)

(111) 1510004
(151) 02.12.2019
(540)

(732) Alcon Inc.
(511) 09

SUPERSTAY
VINYL INK

(732) SEAT, S.A.
(511) 09 42

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

(732) C. Bechstein
Pianoforte AG
(511) 15
(111) 1510150
(151) 01.11.2019
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 44

ALBARIN
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05

HELLO, GOOD
STUFF

(111) 1510116
(151) 28.11.2019
(540)

(732) IRISH
DISTILLERS LIMITED
(511) 33
(111) 1509979
(151) 08.10.2019
(540)

SITIGLUT
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1509999
(151) 11.12.2019

OLIER
(732) PIKETTY
HUGUES
(511) 03 33
(111) 1510098
(151) 19.11.2019
(540)

[C+-Restore]
(732) PIERRE FABRE
DERMOCOSMETIQUE
(511) 01

(732) YALÇIN
TEKSTİL TURİZM
İNŞAAT GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25 35
(111) 1510160
(151) 07.10.2019
(540)

Wiser Wash
(732) WISER GLOBE
BV
(511) 07 24 25 35 42
(111) 1510163
(151) 09.12.2019
(540)

NIVEA URBAN
SKIN DETOX
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1510184
(151) 10.09.2019
(540)

Amino Up
(732) AMINO UP CO.,
LTD.
(511) 01 05 29 30 31
(111) 1510224
(151) 14.11.2019

ЗИС / RS / IPO
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F13
(732) POINT TEC
Products Electronic
GmbH
(511) 03 09 14 21 25

Ж

(732) Dr. Döller
Vermessung
Ziviltechniker GmbH
(511) 09 42

(732) FRANCESCO
SMALTO
INTERNATIONAL
(511) 14 18 25

(111) 1510292
(151) 19.10.2019
(540)

(111) 1510371
(151) 14.08.2019
(540)

(111) 1510225
(151) 26.11.2019
(540)

ALTEREX
(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05
(111) 1510238
(151) 26.11.2019
(540)

SOLETTA

SAMJECT

(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05

(732) Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05

(111) 1510253
(151) 26.11.2019
(540)

(111) 1510343
(151) 25.07.2019
(540)

BABARYD
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1510256
(151) 26.11.2019
(540)

SEBAGO

THE POWER OF
CLOTHING
(732) FAST
RETAILING CO., LTD.
(511) 16 25 35 40 41 45

(111) 1510261
(151) 12.12.2019
(540)

L'OREAL ROSY
LIP ELIXIR
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1510271
(151) 12.12.2019
(540)

The digital survey
of things
ЗИС / RS / IPO

VITUDIN
(732) Alfred Kärcher SE
& Co. KG
(511) 03 07 09 11 35
37 39
(111) 1510374
(151) 23.10.2019
(540)

(732) CowCow Holding
BV
(511) 29 41 44
(111) 1510382
(151) 05.12.2019
(540)

(732) Guess? IP Holder
L.P.
(511) 25
(732) TENDAM
RETAIL S.A.
(511) 09 18 35
(111) 1510363
(151) 20.11.2019
(540)

(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1510402
(151) 26.11.2019
(540)

MEDILIN
(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05
(111) 1510403
(151) 26.11.2019
(540)

AMINETTE
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05

(111) 1510349
(151) 20.11.2019
(540)

(732) TOS s.r.l.
(511) 18 24 25

(732) Carl Zeiss AG
(511) 44
(111) 1510401
(151) 26.11.2019
(540)

(732) Martin Flégr
(511) 33
(111) 1510296
(151) 20.11.2019
(540)

(540)

(111) 1510386
(151) 19.11.2019
(540)

DOLCE &
GABBANA
L'IMPERATRICE

(111) 1510404
(151) 26.11.2019
(540)

CARISSILA
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1510405
(151) 26.11.2019
(540)

CUPARYL

(732) DOLCE &
GABBANA
TRADEMARKS S.r.l.
(511) 03

(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05

(111) 1510398
(151) 09.12.2019

(111) 1510419
(151) 09.07.2019
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Ж
(540)

LAND ROVER
(732) Jaguar Land Rover
Limited
(511) 09 12 37
(111) 1510700
(151) 28.11.2019
(540)

ELECTRIC
FLAME
(732) SEPHORA
(511) 03
(111) 1510421
(151) 05.11.2019
(540)
(732) OWNR WALLET OÜ
(511) 09 36 42
(111) 1510423
(151) 25.11.2019
(540)

(732) Žito prehrembena
industrija d.o.o.
(511) 05 30
(111) 1510439
(151) 14.10.2019
(540)

(732) ELİT ÇİKOLATA
VE ŞEKERLEME
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 05 29 30 35

(540)

(111) 1510455
(151) 20.11.2019
(540)

(111) 1510618
(151) 26.11.2019
(540)

Airing
(732) Aicore Life Sciences
(511) 05

(111) 1510653
(151) 28.11.2019
(540)

ELECTRIC
FROST

SAMJECTION

AMABELL

(732) Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05

(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05

(732) SEPHORA
(511) 03

(111) 1510625
(151) 12.09.2019
(540)

(111) 1510677
(151) 20.07.2019
(540)

(111) 1510457
(151) 25.11.2019
(540)

(732) Žito prehrambena
industrija d.o.o.
(511) 05 30
(111) 1510501
(151) 14.11.2019
(540)

CITYSYNERGY
SMART PLACES
OPERATING
SYSTEM
(732) DELOITTE
CONSULTORES S.A.
(511) 09 42
(111) 1510530
(151) 25.10.2019
(540)

EYEDOLS

(732) Pat McGrath
Cosmetics LLC
(511) 03

(111) 1510628
(151) 28.11.2019
(540)

(111) 1510685
(151) 29.11.2019
(540)

Skin Caviar
(732) Statron AG
(511) 09 37

(732) Laboratoires La
Prairie SA
(511) 03

(111) 1510639
(151) 26.11.2019
(540)

(111) 1510692
(151) 26.11.2019
(540)

DALNAVILLA
(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05
(111) 1510646
(151) 26.11.2019
(540)

(732) SOJER d.o.o.
(511) 03 35 41 44

(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05

(111) 1510448
(151) 29.05.2019
(540)

(111) 1510647
(151) 09.12.2019
(540)

(732) ZHEJIANG
ZHONGBAI SPECIAL
FIBER CO.,LTD
(511) 23
(111) 1510611
(151) 17.12.2019

LUST: GLOSS

(732) Pat McGrath
Cosmetics LLC
(511) 03

DOMORON

160

(732) Natalia
Anatolyevna
Peshekhonova
(511) 15

BANAVIN
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1510698
(151) 26.11.2019
(540)

ANALOSON
(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05
(111) 1510716
(151) 17.09.2019
(540)

Skillable
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(732) Carlsberg
Breweries A/S
(511) 09

(111) 1510827
(151) 16.12.2019
(540)

(111) 1510727
(151) 07.11.2019
(540)

(111) 1510752
(151) 29.10.2019
(540)

(732) SHANDONG
HONGSHENG
RUBBER
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 12

(111) 1510833
(151) 05.12.2019
(540)

DUCRESSA

(540)

(111) 1510928
(151) 16.12.2019
(540)

(111) 1510853
(151) 23.10.2019
(540)

(732) Shenzhen Kingboll
Electronic Technology
Co., Ltd.
(511) 09

(111) 1510891
(151) 20.12.2019
(540)

(111) 1510990
(151) 15.11.2019
(540)

(732) BETA GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30
(111) 1511014
(151) 02.12.2019
(540)

(111) 1510958
(151) 16.12.2019
(540)

(732) Shandong Xinhai
Mining Technology &
Equipment Inc.
(511) 07
(732) Yiwu Chuangyi
kitchenware Co., Ltd.
(511) 08 21

(732) SOCIEDADE DOS
VINHOS BORGES, S.A.
(511) 33

Lykkegaard

(111) 1510846
(151) 16.12.2019
(540)

(111) 1510814
(151) 16.12.2019
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1510925
(151) 06.01.2020
(540)

(732) Mette Lykkegaard
(511) 03

(732) SHENZHEN
LONGBO WATCHES
INDUSTRY CO.,LTD.
(511) 14

(732) Guangdong Metal
Forming Machine
Works Co., Ltd.
(511) 07

(732) SHENZHEN
LONGBO WATCHES
INDUSTRY CO.,LTD.
(511) 14

(732) Santen
Pharmaceutial Co., Ltd.
(511) 05

(111) 1510775
(151) 25.10.2019
(540)

(732) JUSHI GROUP
CO., LTD.
(511) 17 21 22 23 24

(732) SHENZHEN IVPS
TECHNOLOGY
CO.,LTD.
(511) 34
(111) 1510892
(151) 16.12.2019
(540)

(732) SANLIUYIDU
(FUJIAN) SPORTS
GOODS CO., LTD.
(511) 18 25 35
(732) BEL
(511) 29 30 35

Ж

(111) 1510967
(151) 03.09.2019
(540)
(732) ARÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 08 09 11

(732) CJ 4DPLEX CO.,
LTD.
(511) 20 41
(111) 1511039
(151) 29.11.2019
(540)

(732) Ugreen Group
Limited
(511) 09
(111) 1511042
(151) 22.08.2019

(111) 1510974
(151) 17.12.2019
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Ж
(540)

(732) RINIERI S.R.L.
(511) 07
(111) 1511130
(151) 04.09.2019
(540)

KETO MOJO
(732) SOLTON Acoustic
GmbH & Co. KG
(511) 09
(111) 1511043
(151) 24.12.2019
(540)

(732) Shenzhenshi Wu
Yi Shi Technology
Co.,Ltd.
(511) 09
(111) 1511045
(151) 23.12.2019
(540)

(732) Keto-Check, Inc.
(511) 05 09 10 44
(111) 1511177
(151) 09.12.2019
(540)

(732) Etude Corporation
(511) 03
(111) 1511220
(151) 09.12.2019
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(732) BEIJING
AUTOMOTIVE GROUP
CO., LTD
(511) 12 37

(111) 1511250
(151) 06.09.2019
(540)

RANGER

(111) 1511119
(151) 04.09.2019
(540)

(732) PREVENT BH,
d.o.o.,
(511) 18 25
(111) 1511123
(151) 04.10.2019
(540)

162

(540)

(111) 1511261
(151) 31.12.2019
(540)

(732) Huawei
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 42

(732) Sichuan Huajing
Guomao Industrial Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1511266
(151) 30.12.2019
(540)
(732) Sichuan Huajing
Guomao Industrial Co.,
Ltd.
(511) 09

MAC CATALYST
(732) Apple Inc.
(511) 09

SPRING STEP
L'ARTISTE

(732) Plaček Pet
Products s.r.o.
(511) 03 05 16 18 20
21 28 31

(732) Spring Footwear
Corp.
(511) 25

(111) 1511256
(151) 09.12.2019
(540)

(111) 1511299
(151) 08.11.2019
(540)

AKOMOIFA
(732) Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1511257
(151) 12.08.2019
(540)

HUAWEI
CloudWAN

(111) 1511301
(151) 08.11.2019
(540)

HiSecEngine
(732) Huawei
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 42
(111) 1511318
(151) 11.12.2019
(540)

(111) 1511279
(151) 17.12.2019
(540)

(111) 1511288
(151) 30.12.2019
(540)

(111) 1511109
(151) 11.11.2019
(540)

(732) Montres Tudor SA
(511) 14

(732) INVESTOR.BG
AD
(511) 05 25 27 28 35
41

(732) Tuplex Sp. z o.o.
(511) 19
(111) 1511347
(151) 16.12.2019
(540)

SUBRINA
BUTTER
COLOUR
(732) ILIRIJA, d.o.o.
(511) 03
(111) 1511366
(151) 26.11.2019
(540)

HUAWEI
HiSecEngine
(732) Huawei
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 42
(111) 1511300
(151) 08.11.2019

(732) LUIGI LAVAZZA
S.p.A.
(511) 30

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1511383
(151) 27.11.2019
(540)

SANTI
(732) SANTI S.p.A.
(511) 06 12 19
(111) 1511388
(151) 11.11.2019
(540)

WHEREBY
(732) VIDEO
COMMUNICATION
SERVICES AS
(511) 09 38 42
(111) 1511394
(151) 11.12.2019
(540)

(732) Tuplex Sp. z o. o.
(511) 06 19
(111) 1511418
(151) 16.12.2019
(540)

(732) W2 Company
d.o.o.
(511) 35
(111) 1511449
(151) 23.10.2019
(540)

SCANTRON
(732) Scantron
Corporation
(511) 09 16 41
(111) 1511478
(151) 11.06.2019
(540)

Ж

(732) STEPHAN BVBA
(511) 07 35 41

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

(111) 1511496
(151) 18.09.2019
(540)

(111) 1511531
(151) 23.10.2019
(540)

MINE TO FIVE

CloudWAN
(732) Huawei
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 42
(111) 1511516
(151) 12.12.2019
(540)

BISERNO
(732) TENUTA DI
BISERNO SOCIETA'
AGRICOLA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
(511) 29 33
(111) 1511520
(151) 03.12.2019
(540)

K3
(732) Kia Motors
Corporation
(511) 12
(111) 1511528
(151) 16.12.2019
(540)

MODERN
NEUTRALIST

ЗИС / RS / IPO

(732) Robert Bosch
GmbH
(511) 07
(732) YENİ
MAĞAZACILIK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1511548
(151) 01.12.2019
(540)

(111) 1511604
(151) 11.10.2019
(540)

KAMOTO
(732) Emelian Vitalie
(511) 07 08 09 11 12
35 37
(111) 1511612
(151) 19.12.2019
(540)

ALEZURIS

(732) Vkusvill LLC
(511) 35
(111) 1511518
(151) 16.12.2019
(540)

(111) 1511593
(151) 02.12.2019
(540)

YOUseries

(732) Tom Tailor GmbH
(511) 25
(111) 1511500
(151) 08.11.2019
(540)

(732) FERRARI S.P.A.
(511) 09 12 16 18 25
28 35

(732) Tricida, Inc.
(511) 05
(732) HANDPOWER SA
(511) 25 41 42

(111) 1511613
(151) 25.11.2019
(540)

(111) 1511573
(151) 16.12.2019
(540)

THE BODY SHOP
COCONUT
BRONZE

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

(732) The Body Shop
International Limited
(511) 03

(111) 1511585
(151) 29.11.2019
(540)

(111) 1511629
(151) 10.04.2019
(540)

La Prairie
(732) Laboratoires La
Prairie SA
(511) 21
(111) 1511592
(151) 30.05.2019
(540)

(732) BARTEC GmbH
(511) 07 09 11 37 42
45
(111) 1511655
(151) 25.11.2019
(540)

PROWAY
163

Гласник интелектуалне својине 2020/2
Intellectual Property Gazette 2020/2

Ж
(732) PROMETEON
TYRE GROUP S.R.L.
(511) 12

(732) Petrol d.d.,
Ljubljana
(511) 01 04 35

(111) 1511675
(151) 20.08.2019
(540)

(111) 1511766
(151) 09.09.2019
(540)

RHITEX
(732) GUTEX
Holzfaserplattenwerk H.
Henselmann GmbH + Co
KG
(511) 06 17 19

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

(111) 1511676
(151) 25.11.2019
(540)

(111) 1511768
(151) 02.12.2019
(540)

(732) Shandong Haohua
Tire Co.,Ltd.
(511) 12
(111) 1511688
(151) 25.11.2019
(540)

(732) CANDIANI S.P.A.
(511) 24 25
(111) 1511692
(151) 17.07.2019
(540)

(732) ZIGGI
PROIZVODNJA IN
TRGOVINA D.O.O.
(511) 25 34 35
(111) 1511701
(151) 27.11.2019
(540)

(732) Purmo Group Oy Ab
(511) 09 11 37
(111) 1511776
(151) 04.12.2019
(540)

(732) Matjaž Kuzmič
(511) 07
(111) 1511777
(151) 23.12.2019
(540)

(111) 1511841
(151) 04.12.2019
(540)

HYMOVIS
(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi DE-TA Dejan
DOOEL eksport-import
Skopje
(511) 25 35 39
(111) 1511802
(151) 18.10.2019
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 20
(111) 1511804
(151) 06.11.2019
(540)

(732) Irijana Rajković
(511) 05 10 16 41 44

(732) FIDIA
FARMACEUTICI S.p.A.
(511) 05 10
(111) 1511858
(151) 10.12.2019
(540)

LifeWear
(732) FAST
RETAILING CO., LTD.
(511) 16
(111) 1511867
(151) 03.12.2019
(540)

(732) MASERATI
S.P.A.
(511) 12 28
(111) 1511878
(151) 11.12.2019
(540)

(111) 1511811
(151) 17.07.2019
(540)

(732) Shimano Inc.
(511) 12
(732) OTKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO
"LUJSKII ABRASIVNII
ZAVOD"
(511) 03 07 08
(111) 1511782
(151) 07.11.2019
(540)

DEX
(732) Samsung
Electronics Co., Ltd.
(511) 09 42
164

(111) 1511798
(151) 01.07.2019
(540)

(732) BS TS a.s.
(511) 09 38 39 42 45

(111) 1511915
(151) 26.12.2019
(540)

(111) 1511822
(151) 17.09.2019
(540)

(732) GUANGZHOU
SHANGKE
INFORMATION
TECHNOLOGY CO.,
LTD
(511) 09

(732) ALPHA GROUP
CO., LTD.
(511) 09 28 41
(111) 1511924
(151) 14.11.2019
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(540)
(732) TRICOBIOTOS
S.p.A.
(511) 03 41 44
(111) 1511963
(151) 12.12.2019
(540)

(732) Taowu Culture and
Arts (Beijing) Co., Ltd.
(511) 41
(111) 1512025
(151) 26.12.2019
(540)

(732) Shenzhen Fluence
Technology PLC
(511) 09
(111) 1512106
(151) 20.12.2019
(540)

(732) SHENZHEN
PICTET FINO
TRCHNOLOGY
CO.,LTD
(511) 09 18 20
(111) 1512121
(151) 18.09.2019
(540)

BOAGAS
(732) BOAGAZ
Management GmbH
(511) 06 17 19
(111) 1512150
(151) 05.08.2019
(540)

TEMPER-GRIP
(732) Amphenol Corporation
(511) 09
(732) JINAN
WANXINGDA
CHEMICAL CO., LTD.
(511) 01
(111) 1512030
(151) 06.01.2020
(540)

(732) Jinhua Man Cai
Cosmetics Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1512034
(151) 06.01.2020
(540)

(111) 1512166
(151) 25.11.2019
(540)

COREVA
(732) CANDIANI S.P.A.
(511) 24 25
(111) 1512186
(151) 04.09.2019
(540)

(732)
GuangdongFOHOWHigh
-Tech Electronic
Business CO.,LTD.
(511) 03 05 10 21 24
30 32
(111) 1512194
(151) 26.08.2019

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(732) Bionovel Plus
DOO Skopje
(511) 05

(732) SHAKTI PUMPS(
INDIA) LIMITED
(511) 07
(111) 1512197
(151) 06.11.2019
(540)

Dr. Delia Thiess
(732) THIESS ELENA DELIA
(511) 03 05 44
(111) 1512229
(151) 24.09.2019
(540)

Pro-Ject AUDIO
SYSTEMS
(732) Heinrich
Lichtenegger
(511) 09
(111) 1512236
(151) 16.10.2019
(540)

266
(732) Hermann Hartje KG
(511) 06 08 09 11 12 25
(111) 1512258
(151) 10.10.2019
(540)

ZMAX
(732) WEIFANG
HUADONG RUBBER
CO.,LTD
(511) 12
(111) 1512284
(151) 30.10.2019
(540)

(111) 1512288
(151) 20.12.2019
(540)

Cardiprin
(732) Pacific
Pharmaceuticals
(511) 05
(111) 1512299
(151) 22.11.2019
(540)

RIMIN
(732) GARANTTIERNAHRUNG
GESELLSCHAFT
M.B.H.
(511) 31
(111) 1512333
(151) 13.11.2019
(540)
(732) CONG TY CO
PHAN HANG TIEU
DUNG MASAN
(MASAN CONSUMER
CORPORATION)
(511) 32
(111) 1512341
(151) 20.12.2019
(540)

(732) KINGCLEAN
ELECTRIC CO., LTD
(511) 07 11
(111) 1512343
(151) 23.09.2019
(540)

RADBUG
(732) DECATHLON
(511) 09 18 24 25 28
(111) 1512353
(151) 09.10.2019
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Ж
(540)

ECOFLECT
(732) Winter
Markenhandels und
Entwicklungs AG
(511) 16
(111) 1512360
(151) 16.12.2019
(540)

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

(732) ELITE MODEL
MANAGEMENT
(511) 09 14 18 25 35 41
(111) 1512387
(151) 26.11.2019
(540)

PREVELON
(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05
(111) 1512391
(151) 22.08.2019
(540)

(732) Kabushiki Kaisha
Kansai Super Studio
(511) 25
(111) 1512362
(151) 09.01.2020
(540)

(111) 1512488
(151) 17.12.2019
(540)

PECEFLUX
(732) Construction Research
& Technology GmbH
(511) 01
(111) 1512526
(151) 17.10.2019
(540)

(111) 1512361
(151) 12.12.2019
(540)

KANSAI
YAMAMOTO

(732) AUTOMOBILE
CLUB DE L'OUEST
(A.C.O.)
(511) 09 12 14 16 18
21 25 28 41

SUMAL
(732) MERAXIS AG
(511) 01 02 06 07 08
11 12 17 19 23 35 40

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

(111) 1512400
(151) 26.11.2019
(540)

(111) 1512532
(151) 05.12.2019
(540)

MOLDELINA
(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05
(111) 1512406
(151) 28.10.2019
(540)

VIRTUA

(732) DELI GROUP
CO., LTD.
(511) 16

(732) ARKEMA FRANCE
(511) 01 03

(111) 1512380
(151) 26.11.2019
(540)

(111) 1512407
(151) 02.10.2019
(540)

NOEMELLE

PrimeGear ZX0

(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 05

(732) ABB Schweiz AG
(511) 09 37 42

(111) 1512385
(151) 15.11.2019
(540)

(111) 1512411
(151) 24.10.2019
(540)

TCL
(732) TCL
CORPORATION
(511) 07 09 11
(111) 1512554
(151) 25.10.2019
(540)

(732) Max Equipment LLC
(511) 07
(111) 1512594
(151) 03.01.2020
(540)

APPLE
(732) APPLE INC.
(511) 36
(111) 1512608
(151) 24.10.2019
(540)

(732) Ing. Ivan Ducko
(511) 05 32
(111) 1512619
(151) 05.12.2019
(540)

KEZOKİNO
(732) SENKO TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 24 25 35
(111) 1512623
(151) 06.01.2020
(540)

SKECHERS GO
DRI
(732) Skechers U.S.A., Inc. II
(511) 25
(111) 1512625
(151) 06.01.2020
(540)

SKECHERS GO
FIT
(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1512626
(151) 06.01.2020
(540)

HYPER GO
(732) Skechers U.S.A., Inc. II
(511) 25
(111) 1512627
(151) 06.01.2020
(540)

SKECHERS GO
FLEX
(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1512635
(151) 12.12.2019
(540)

Lagosa
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(732) WÖRWAG
PHARMA GmbH & Co.
KG
(511) 03 05
(111) 1512639
(151) 16.10.2019
(540)

Ж

(732) ÖZ-RİGA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1512780
(151) 16.09.2019
(540)

ZG

(732) Hermann Hartje KG
(511) 06 08 09 11 12 25

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

(111) 1512671
(151) 07.01.2020
(540)

(111) 1512785
(151) 20.11.2019
(540)

E-Z DON
(732) Mexpo
International Inc.
(511) 09 10
(111) 1512672
(151) 28.10.2019
(540)

NEOLENCE
(732) ARKEMA
FRANCE
(511) 01 03
(111) 1512695
(151) 02.10.2019
(540)

PrimeGear ZX2

BREEZE BOYS
(732) ÖZ-RİGA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1512786
(151) 19.10.2019
(540)

BlueComfort
(732) Carl Zeiss Vision
GmbH
(511) 01 09
(111) 1512790
(151) 14.11.2019
(540)

(732) ABB Schweiz AG
(511) 09 37 42
(111) 1512738
(151) 18.11.2019
(540)

AMALGIPEDIA
(732) Hechenbichler
GmbH
(511) 01 38
(111) 1512776
(151) 20.11.2019
(540)

BREEZE

ЗИС / RS / IPO

(540)

(540)

K2
(732) Kia Motors
Corporation
(511) 12
(111) 1512815
(151) 20.12.2019
(540)

(732) Beijing Roborock
Technology Co. Ltd
(511) 07
(111) 1512818
(151) 26.12.2019
(540)

EDVAIS
(732) Brain Beat Ltd
(511) 09 10

(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1512834
(151) 07.01.2020
(540)

(111) 1512810
(151) 03.12.2019

VENMO
(732) PayPal, Inc.
(511) 09 35 36 42
(111) 1512873
(151) 14.08.2019
(540)

(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) 1512877
(151) 23.09.2019
(540)

(111) 1512796
(151) 24.10.2019
(540)

(732) Ing. Ivan Ducko
(511) 05 32

(111) 1512842
(151) 11.12.2019
(540)

(111) 1512821
(151) 06.01.2020
(540)

(732) Zhejiang Geely
Holding Group Co., Ltd.
(511) 12 37

BIOACTIVE
WATER 74

(732) Industrija piva i
sokova "Trebjesa" d.o.o.
Nikšić
(511) 14 16 20 21 22
24 25 28 32 33 35 39
40 41 42 43 44 45

(732) Deichmann SE
(511) 18 25
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03

(111) 1512882
(151) 07.09.2019
(540)

(111) 1512835
(151) 12.08.2019
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(732) S W C Wälzlagerfabrikation
Schweinfurt GmbH
(511) 07
(111) 1512897
(151) 26.08.2019
(540)

(511) 07 08
(111) 1512928
(151) 04.12.2019
(540)
(732) Limited liability
company "Automobile
plant "GAZ"
(511) 12 16 28 35 37
(111) 1512934
(151) 04.12.2019
(540)

(732) Obshestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«QUICK ACTION»
(511) 03

(732) Shanghai Zhiyi
Industrial Co., Ltd.
(511) 18 20 28

(111) 1512914
(151) 10.10.2019
(540)

(111) 1512971
(151) 25.11.2019
(540)

off street

PRIMEVIGILANC
E

(732) August Rüggeberg
GmbH & Co. KG

168

(732) PrimeVigilance
s.r.o.
(511) 42

(111) 1513004
(151) 14.08.2019
(540)

DIGANDO
(732) DIGANDO GmbH
(511) 07 12 35 37 42

(732) Joint-Stock
Company "Artistic paints
plant "Nevskaya palitra"
(511) 02 16
(111) 1513101
(151) 20.06.2019
(540)

(111) 1513029
(151) 23.07.2019
(540)

mcr
(732) MERCOR S.A.
(511) 06 09 11 19 37
42 45

(732) Aebi Schmidt
Holding AG
(511) 07 09 12 35 36
37 42 45

(111) 1513041
(151) 18.09.2019
(540)

(111) 1513128
(151) 04.07.2019
(540)

MIDORI KUMA
(732) AO Kaspersky Lab
(511) 09 42 45
(111) 1513049
(151) 29.08.2019
(540)
(732) Fine Food d.o.o.
(511) 30 35 43

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

(111) 1053035
(540)

(732) Sangi Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1015531
(540)

(732) Novo Nordisk
Health Care AG
(511) 05
(111) 1212604
(540)

HULIO

(111) 1260082
(540)

(111) 1076755
(540)

(732) Novozymes A/S
(511) 01

(732) INDIBA, S.A.
(511) 03 09 10 44
(111) 1092263
(540)
(732) EXELGYN
(511) 05
(111) 1098773
(540)

Polismart
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy otvetstvennostyu
"Polimaster"
(511) 09 42

ULTRAFLO

(111) 1278615
(540)

TimeTEX
(732) Hermedia Verlag
GmbH
(511) 09 15 16 17 18
28 35 38 41 42
(111) 1279775
(540)
(732) DE VECCHI
MILANO 1935 S.r.l.
(511) 14

(732) SOLUCIONES
INFORMÁTICAS
AMBIENTALES, S.L.
(511) 09 35 42

LIP INJECTION
(732) TOO FACED
COSMETICS, LLC
(511) 03
(111) 1350341
(540)

(732)
Prettylittlething.com
Limited
(511) 18 25 35
(111) 1356112
(540)

(732) MULTIFIT
Tiernahrungs GmbH
(511) 05 28 31
(111) 1358801
(540)

(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1350798
(540)

(732) Fressnapf
Tiernahrungs GmbH
(511) 03 05 18 19 20
21 28 31 35 44
(111) 1360296
(540)

(732) SEMILLAS FITO,
S.A.
(511) 31

(732) Frontify AG
(511) 42

(111) 1352512
(540)

(111) 1206348
(540)

(111) 1293034
(540)

(732) MULTIFIT
Tiernahrungs GmbH
(511) 03 05 18 19 20
21 28 31

ЗИС / RS / IPO

PRETTYLITTLET
HING

XIIDRA

(732) SOLUCIONES
INFORMÁTICAS
AMBIENTALES, S.L.
(511) 09 35 42

Refixia

(111) 1354819
(540)

(111) 1323468
(540)

(111) 1292629
(540)

(111) 1191650
(540)

FRONTIFY

(111) 1295195
(540)

(732) FUJIFILM
KYOWA KIRIN
BIOLOGICS Co., Ltd.
(511) 05

(732) ZHEJIANG WTM
COPPER CO., LTD.
(511) 06 11 17

INDIBA

(732) SOLUCIONES
INFORMÁTICAS
AMBIENTALES, S.L.
(511) 09 35 42

CHEMETER

ANI ONE

(732) FERRERO S.P.A.
(511) 30
(111) 1393772
(540)

CECAJEL
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(732) ARKEMA
FRANCE
(511) 01 03

(540)

(111) 1413391
(540)

(732) KIM, MIN
WOONG
(511) 03

(511) 01 03

(111) 1460229
(540)

(111) 1475386
(540)

ENSOLINE
(732) ARKEMA
FRANCE
(511) 01 03
(111) 1480479
(540)

(732) LJUBLJANSKE
MLEKARNE, mlekarska
industrija, d.o.o.
(511) 05 29 30 32
(111) 1416717
(540)

WEEKDAY
(732) H & M Hennes &
Mauritz AB
(511) 09 14 18 25 35
(111) 1429377
(540)

(732) Limited Liability
Company "Life Style
Camper"
(511) 12 35
(111) 1436308
(540)

TRAXEE
(732) WABCO Europe
BVBA
(511) 09 12 35 37 38
39 42
(111) 1447837

170

(732) Samsonite IP
Holdings S.a r.l.
(511) 09 18
(111) 1469783
(540)

lil mini
(732) KT & G
CORPORATION
(511) 09 11 34

(732) IPH BRAMMER
Ltd
(511) 01 02 03 04 06
07 08 09 11 12 16 17
20 21 22 24 25 35 37
39 40 41 42
(111) 1492335
(540)

(111) 1469798
(540)

(732) KT & G
CORPORATION
(511) 09 11 34

SURFALINE
(732) ARKEMA
FRANCE

(111) 857325
(540)

IL PINO DI
BISERNO
(732) TENUTA DI
BISERNO SOCIETA'
AGRICOLA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
(511) 29 33
(111) 1015222
(540)

(111) 1074351
(540)

(111) 1470751
(540)

(111) 1471197
(540)

(732) Low & Bonar B.V.
(511) 17 19 22 24

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Euromis"
(511) 11 20 21 35

lil Plus

(732) H & M Hennes &
Mauritz AB
(511) 03 04 09 14 16
18 21 25 35

(111) 534729
(540)

(732) Stanno Holding
B.V.
(511) 18 25 28
(111) 1501943
(540)

(732) EXENA S.R.L.
(511) 09 25

LYPTIMZIA
(732) The Medicines
Company
(511) 05

ЗИС / RS / IPO
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11416
(51) 08-05
(21) Д-78/ 2019
(15) 22.11.2019.
(22) 25.9.2019.
(30) Д-78/ 2019 25.9.2019. RS
(28) 1
(54) NIVELATOR
(73) JOVANOVIĆ Dušan, Branka Ćopića 6,
22330 Nova Pazova, RS
(72) JOVANOVIĆ Dušan, Branka Ćopića 6,
22330 Nova Pazova, RS

(54) KUĆIŠTE ZA MEHANIZAM ČASOVNIKA
(73) JELIĆ Jovan, Bulevar Despota Stefana 102,
11000 Beograd, RS
(72) JELIĆ Jovan, Bulevar Despota Stefana 102,
11000 Beograd, RS

(11) 11417
(51) 06-08
(21) Д-22/ 2019
(15) 22.11.2019.
(22) 16.3.2019.
(30) Д-22/ 2019 16.3.2019. RS
(28) 1
(54) OFINGER ZA GARDEROBU SA
OJAČANJEM
(73) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra Prvog
120, 22300 Stara Pazova, RS
(72) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra Prvog
120, 22300 Stara Pazova, RS

(11) 11418
(21) Д-79/ 2019
(22) 1.10.2019.
(30) Д-79/ 2019 1.10.2019. RS
(28) 3
172

(51) 10-01
(15) 2.12.2019.

(11) 11419
(51) 15-03
(21) Д-86/ 2019
(15) 2.12.2019.
(22) 12.11.2019.
(30) Д-86/ 2019 12.11.2019. RS
(28) 1
(54) ZADNJI SEMERING RADILICE
(73) "DALMIK" D.O.O., Miloša Crnjanskog 41,
22320 Inđija, RS
(72) RADJEN Ilija, Miloša Crnjanskog 39, 22320 Inđija, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11420
(51) 07-04
(21) Д-89/ 2019
(15) 2.12.2019.
(22) 23.11.2019.
(30) Д-89/ 2019 23.11.2019. RS
(28) 1
(54) ĐEVĐIR
(73) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1b/4,
11070 Novi Beograd, RS
(72) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1b/4,
11070 Novi Beograd, RS

(11) 11421
(51) 09-01
(21) Д-39/ 2018
(15) 12.12.2019.
(22) 19.4.2018.
(30) Д-39/ 2018 19.4.2018. RS
(28) 2
(54) 1. BOCA ZA LOSION POSLE BRIJANJA
2. BOCA ZA ŠAMPON
(73) DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I
HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD-ZEMUN,
Batajnički drum 12, Beograd-Zemun, RS
(74) SEKULOVIĆ Vlatko, advoka i DILPARIĆ Dragan,
advokat, Vladimira Popovića 6, kancelarija 504,
11070 Novi Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO

(11) 11422
(51) 21-03
(21) Д-74/ 2019
(15) 13.12.2019.
(22) 16.8.2019.
(30) Д-74/ 2019 16.8.2019. RS
(28) 10
(54) DIZAJN KLADIONIČARSKE IGRE
(73) ELBET D.O.O., Bulevar Mihajla Pupina 165e,
11070 Novi Beograd, RS
(72) VUKOVIĆ Danko, Uroša Martinovića 6/41,
11000 Beograd, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од од 16.07.2019. до 15.08.2019.године:

Beograd, RS, престао је да важи дана 18.7.2019.
године.

Дизајн број 10974 чији је носилац DRINA
PLASTIKA-86 DOO, Četvrta industrijska 7, 22330
Nova Pazova, RS, престао је да важи дана 17.7.2019.
године.

Дизајн број 10967 чији је носилац Janaćković
Biljana , Bulevar kralja Aleksandra 239, RS, престао је
да важи дана 24.7.2019. године.

Дизајн број 11022 чији је носилац Dragan
Manasijević, Kornatska 70, 11060 Beograd, RS i
Dragoslav Teodorović, Marijane Gregoran 56, 11060

ЗИС / RS / IPO

Дизајн број 10947 чији је носилац Evo idea
d.o.o., Nikole Dobrovića 16a, 11070 Beograd, RS,
престао је да важи дана 25.7.2019. године.
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ENFORCEMENT (ACE)
GENEVA, 2. – 4. SEPTEMBER 2019
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ИЗВЕШТАЈ О Р А Д У
ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У 2019. ГОДИНИ
начину подношења
проналазака.

ПАТЕНТИ
У Сектору за патенте је у 2019. години окончан
управни поступак за 2001 пријаву, од тога 235
одлука је донето у поступцима за признање патента,
85 одлука у поступцима по пријавама малих
патената, 20 захтева за признање сертификата о
додатној заштити и 1661 европски патент је уписан у
Регистар патената. У односу на број пријава на дан
31. децембар 2018. године залихе пријава патената су
смањене за 4%, пријава малих патената за 18,5%,
сертификата о додатној заштити за 11%, док су
залихе захтева за упис европских патената у
Регистар патената мање за 54%. Број међународних
пријава проналазака домаћих лица поднетих преко
Завода порастао је за 37,5% у односу на 2018.
годину. Број регистрованих патената је у 2019.
години био за 11% већи у односу на 2018. Годину,
док је број регистрованих патената чији су носиоци
домаћа физичка и правна лица већи за 32% у односу
на 2018. годину.

ЗИС / RS / IPO

и

објављивања

Патентни стручњаци су током 2019. године
превели са енглеског на српски језик две верзије
Међународне класификације патената (МКП 2019.01
и МКП 2020.01) како би корисницима услуга Завода
био омогућен приступ новим технологијама кроз
претрагу патентне документације.
Пријаве патената и малих патената и
захтеви за регистрацију проширеног
европског патента и европског патента
Током 2019. године Заводу je поднето 177
пријава за заштиту проналаска патентом и 82 пријаве
за заштиту проналаска малим патентом. Од укупног
броја поднетих пријава патената, Заводу је директно
поднето 170 пријава, а путем међународног Уговора
о сарадњи у области патената (PCT систем) у
националну фазу ушло je 7 пријавa.
Од укупног броја директно поднетих пријава
патената, домаћи подносиоци су поднели 168 пријава
за заштиту проналаска патентом, а страни
подносиоци су поднели 9 пријава. Од 82 пријаве за
заштиту проналаска малим патентом, домаћи
подносиоци су поднели 79 пријава, а страни
подносиоци су поднели 3 пријаве.

Коришћењем електронске услуге подношења
пријава у 2019. години, електронским путем поднето
је 89,6% захтева за упис европских патената, 6,2%
пријава патената и 6% пријава малих патената.
Унапређењу пословног амбијента у Србији
допринело је ступање на снагу Закона о изменама и
допунама Закона о патентима, који је Народна
скупштина усвојила у септембру 2019. године. Овим
законом измењен је правни режим заштите
проналазака који су настали у радном односу тако
што је прописан ефикасан начин заштите и
искоришћавања проналазака који су настали у
радним односима. Поред тога у новембру 2019.
године донет је подзаконски акт из области заштите
проналазака и то: Правилник о садржини јавних
регистара, потврда, пријава и захтева у поступку
заштите проналазака, као и о врстама података,

Година
Пријаве домаћих
пријавилаца
Пријаве страних
пријавилаца поднете
директно Заводу
PCT пријаве у
националној фази
Укупно

пријаве

У 2019. години је поднето укупно 32
међународне пријаве патената преко PCT система,
где је Завод назначен као Завод прималац, све
пријаве су формално уређене и прослеђене Светској
организацији за интелектуалну својину и Европском
патентном заводу. Заводу је у току 2019. године
поднет 61 захтев за упис проширеног европског
патента у Регистар патената и 1466 захтева за упис
европског патента у Регистар патената.

Пријаве патената поднете од 2010. до 2019. године
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

2017.

2018.

2019.

290

180

191

201

201

178

191

173

162

168

23

28

20

7

6

9

16

8

5

2

16

21

13

13

5

4

6

1

7

7

329

229

224

221

212

191

213

182

174

177

177
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Пријаве патената према областима технике у 2019. години

Пријаве патената које су поднете у 2019. gодини према земљи пријавиоца
Ознака земље
Број пријава
RS
168
US
2
KR
2
AU
2
ES
1
DE
1
GB
1

Пријаве патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2014. до 2019. године
2019.
Година
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
120
Физичка лица
145
123
144
124
112
15
Институти и факултети
28
35
32
31
37
33
Привредна друштва
28
20
15
18
13
Укупно

201

178

191

173

168

162

Међународне пријаве поднете Заводу као заводу примаоцу од 2010. до 2019. године
Година
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Међународне пријаве
поднете Заводу као заводу
16
17
17
22
12
29
15
18
20
примаоцу

178

2019.
32
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Захтеви за упис проширеног европског патента и европског патента у
Регистар патената поднети од 2010. до 2019. године
Година
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Захтев за упис проширеног
250
361
348
307
268
225
189
144
европског патента
Захтев за упис европског
/
/
15
66
240
472
803
1030
патента
Укупно
250
361
363
373
508
697
992
1174

Година
Домаћи
подносиоци
Страни
подносиоци
Укупно

2010.

Пријаве малих патената од 2010. до 2019. године
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

101

61

1325

1466

1426

1527

2017.

2018.

2019.

67

75

71

65

58

55

69

68

79

4

4

3

6

1

6

6

6

2

3

101

71

78

77

66

64

61

75

70

82

Физичка лица
Институти и факултети
Привредна друштва
Укупно

Пријаве малих патената домаћих подносилаца
према врсти пријавилаца од 2014. до 2019. године
2014.
2015.
2016.
55
52
48
2
/
3
8
6
4
65
58
55

Регистрована права - патенти и мали патенти
У 2019. години је регистровано 1718 патената
од којих је 59 признато према националном
поступку, 73 је уписано у Регистар на основу
Споразума о сарадњи и проширењу са Европским
заводом за патенте, а 1586 на основу Закона о

Година
Патенти домаћих носилаца
који су признати у
националном поступку
Патенти страних носилаца
који су признати у
националном поступку
Уписани проширени
европски патенти
Уписани европски патенти

ЗИС / RS / IPO

2019.

97

Година

Укупно

2018.

2017.
56
4
9
69

2018.
63
2
3
68

2019.
63
6
10
79

потврђивању Конвенције о признавању европских
патената. Током 2019. године регистровано је 57
малих патената.

Регистровани патенти од 2010. до 2019. године
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

2017.

2018.

2019.

98

60

79

78

62

62

50

35

36

53

329

119

88

58

43

24

18

12

8

6

525

313

360

308

283

225

158

176

109

73

/

/

9

49

215

423

589

1041

1376

1586

952

492

536

493

603

734

815

1264

1529

1718
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Регистровани патенти домаћих носилаца од 2010. до 2019. године
Година
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Физичка лица
83
47
68
59
40
28
31
21
Институти и факултети
7
3
5
11
19
26
15
7
Привредна друштва
8
10
6
8
3
8
4
7
Укупно

98

Година
Домаћи
Страни
Укупно

2017.
37
6

2018.
49
4

2019.
55
2

43

53

57

2018.
39
4
6

2019.
48
4
3

49

55

51

62

52

62

31

40

Регистровани мали патенти домаћих носилаца од 2010. до 2019. године
Година
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Физичка лица
71
40
52
39
43
24
33
30
Институти и факултети
/
5
3
3
2
/
/
1
Привредна друштва
3
3
6
5
5
6
3
6
Укупно

74

48

61

47

На дан 31.12.2019. године у Републици Србији
је било укупно 6773 важећа патента (од којих је 709
признато према националном поступку, 1435 на
основу Споразума о сарадњи и проширењу са ЕПО, а
4629 на основу Закона о потврђивању Конвенције о
признавању европских патената) и 238 важећих
малих патената.

Година

53

Регистровани мали патенти од 2010. до 2019. године
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
74
48
61
47
50
30
36
4
2
6
4
2
1
4
67

78

36

35

50

79

2019.
21
30
2

50

78

60

2018.
26
5
5

50

30

36

37

Сертификати о додатној заштити
Заводу је током 2019. године поднето укупно 13
захтева за признање сертификата о додатној заштити
и сви су се односили на лекове. Током 2019. године
донето је укупно 16 решења о признању сертификата
о додатној заштити који су се односили на лекове.

Захтеви за признање сертификата о додатној заштити поднети од 2013. до 2019. године
Поднети захтеви за СДЗ
Признати СДЗ

2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

Лек
7
10
16
19
9
14
13

Заштита биља
2
/
/
1
1
3
/

Укупно
9
10
16
20
10
17
13

Лек
4
6
8
10
1
/
16

Заштита биља
1
/
/
/
/
/
/

Укупно
5
6
8
10
1
/
16

Укупно

88

7

95

45

1

46

Остале активности
Патентни експерти Завода су током 2019.
године пружили 1416 услуга које су се односиле на
180

остваривање патентне заштите на територији
Републике Србије, што је за 7% више у односу на
2018. годину.
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Услуге у области патената
Година
Извештаји о претраживању стања технике
Резултати испитивања услова за признање патента
Резултати испитивања услова за признање сертификата о додатној заштити
Резултати испитивања услова за признање малог патента
Извештаји о претраживању патентне документације
Консултантске услуге
Одговори на дописе странака и органа

2017.
177
116
13
82
24
727
129

2018.
150
136
17
55
27
689
244

2019.
150
172
18
51
25
733
267

Укупно

1270

1323

1416

Осим наведеног, патентни експерти Завода су
поред учешћа у активностима Центра за едукацију и
информисање током 2019. године одржали и низ
предавања у области патентне заштите на бројним
семинарима. Током априла и маја месеца одржане су
две радионице под називом: „Увод у патентни
систем у области хемијске технологије“. Један
патентни експерт је одржао предавање на
конференцији
„International
Conference
of
Experimental and Numerical Investigation and New
Technologies - CNNTeh 2019“, која је одржана у јулу
месецу на Златибору. У октобру месецу одржана је
радионица о претраживању у области хемије у
Заводу. Један стручњак је на позив Светске
организације за интелектуалну својину одржао
предавање на семинару „Политике ИС - изазови у
усвајању и примени“, који је одржан у новембру
2019. године у Заводу. Истог месеца један стручњак
је одржао предавање на Факултету за економију,
администрацију и финансије са темом заштита
интелектуалне својине. У децембру месецу у Заводу
је одржана радионица са темом патентирање у

Година

области прехрамбене технологије за студенте
докторских студија Пољопривредног факултета. Два
стручњака су учествовала на Копаоничкој школи
природног права - Слободан Перовић, са радовима
који се односе на заштиту интелектуалне својине.
У оквиру сарадње са Управом за заштиту биља
један стручњак Завода је у својству члана Стручног
савета за заштиту права оплемењивача биљних сорти
током 2019. године учествовао у раду три заседања
Савета на којима је одобрена заштита за 42 права
оплемењивача.
ЖИГОВИ
У току 2019. године у Републици Србији је
поднето укупно 6799 пријава жигова: 2093 домаћих и
4706 међународних пријава. Домаћи пријавиоци
поднели су 1310, а страни пријавиоци 783
националне пријаве жигова.

Структура пријављених жигова од 2006. до 2019. године
Националне пријаве2
1
Међународне пријаве
Страни пријавиоци Домаћи пријавиоци

Укупно

2006.

5211

1151

1861

8223

2007.

5754

1023

2112

8889

2008.

6358

1111

2067

9536

2009.

5422

711

1376

7509

2010.

4927

785

1376

7088

2011.

4968

852

1135

6955

2012.

4986

785

1113

6884

2013.

5104

990

1213

7307
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2014.

4239

862

1172

6273

2015.

4617

812

1341

6770

2016.

3780

782

1437

5999

2017.

4785

773

1309

6867

2018.

4835

782

1408

7025

783

1310

6799

4706
2019.
Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви
2
Пријаве поднете непосредно Заводу
1

У 2019. години, највећи број пријава жигова
које су страни пријавиоци поднели непосредно
Заводу је из Сједињених Америчких Држава – 230.
Иза њих су пријавиоци из Швајцарске са 60 пријава,
Јапана са 55 пријава, Русије са 49 пријава, Немачке
са 33 пријаве, Кине са 30 пријава. Из држава из

окружења, подносиоци из Босне и Херцеговине
поднели су 12 пријава, а подносиоци из Македоније,
Словеније и Хрватске по 11 пријава.

Структура страних подносилаца домаћих пријава жигова

USA
CH
JP
RU
DE
CN
GR
FR
ostali podnosioci

Када је у питању заступљеност пријављених
роба и услуга, током 2019. године највише пријава
домаћих жигова поднето је за робу из класе 5 која
укључује нарочито фармацеутске и ветеринарске
препарате, средства за уништавање штеточина,
фунгициде, хербициде – 486 пријава, за услуге из
класе 35 које се односе поред осталог и на услуге
промета робе, оглашавања, пословног управљања –
462 пријаве, за услуге из класе 41 које обухватају
нарочито услуге образовања, забаве, спортске и
културне активности – 330 пријава, за прехрамбене

182

производе из класе 30 који укључују и кафу, какао,
чај, хлеб, производе од житарица, пецива,
кондиторске производе, зачине – 282 пријаве, за робу
из класе 9 која поред осталог обухвата и електричне
и електронске апарате и инструменте, магнетне
носаче података, опрему за обраду података,
компјутере, софтвер – 245 пријава, за робу из класе 3
која се односи углавном на козметику, тоалетне
производе и препарате за чишћење – 217 пријава.
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Заступљеност класа код домаћих пријава жигова
500
400
300
200
100
0
Кл. 5 Кл. 35 Кл. 41 Кл. 30 Кл. 9

Кл. 3 Кл. 25 Кл. 16 Кл. 32 Кл. 29 Кл. 33

Током 2019. године, домаћи пријавиоци
поднели су 173 захтева за међународно регистровање
жига по основу Мадридског система.

На основу захтева за комерцијалном услугом
претраживања жигова, у 2019. години урађен је 491
решерш жигова.

У 2019. години регистрован је 7701 жиг, од
којих 5692 на основу пријава поднетих посредством
Мадридског система, а 2009 на основу националних
пријава жигова.
Регистровани жигови према годинама

Регистровани жигови према годинама

10000

0

Током 2019. године окончан је поступак по 2419
националних пријава жигова и поступак по 5902
међународе пријаве жигова.
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Година
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

Структура регистрованих жигова од 2006. до 2019. године
Националне регистрације
Међународне
регистрације
Страни носиоци
Домаћи носиоци
4964
961
962
5162
856
1246
5659
1472
1636
5885
1521
1819
5158
727
1143
4823
615
790
5257
822
960
4051
642
824
4157
787
922
4041
642
744
4364
687
1139
3630
914
1287
5027
802
1438
5692
803
1206

На дан 31.12.2019. године у Републици Србији
се налазило у важности укупно 138.938 жигова, од
којих је 30.120 регистровано по основу пријава
поднетих непосредно Заводу, а 108.818 по основу
пријава поднетих посредством Мадридског система.
Остале активности
У поступку испитивања услова за признање
међународних жигова, током 2019. године испитано
је 6254 пријаве, што је за 438 пријава више у односу
на 2018. годину. На основу извршеног испитивања
достављена
су
Светској
организацији
за
интелектуалну својину 356 привремена одбијања
међународних пријава жигова, а након спроведеног
поступка по основу привремених одбијања, донето је
170 решења и 5902 дефинитивне одлуке. Такође, у
2019. години издатa je 271 потврда о важењу
међународних жигова. Окончано је 19 поступака по
захтевима за престанак и оглашавање ништавим
међународних жигова.
Поред
наведеног,
током
2019.
године
класификовано је 1333 фигуративних елемената
пријава националних жигова према Бечкој
класификацији фигуративних елемената жигова и
издато је 2085 исправа о жигу, као редован посао у
Одељењу за жигове.
Такође, у Одељењу за жигове окончано је 36
поступака по захтевима за престанак због
некоришћења и предлозима за оглашавање
ништавим домаћих жигова, донета су 4 решења о

184

Укупно
6887
7624
8767
9225
7028
6228
7039
5517
5866
5427
6190
5831
7267
7701

одбијању захтева за престанак жига због
некоришћења, 1 решење о оглашавању ништавим, 11
решења о одбијању предлога за оглашавање
ништавим жига и 10 решења којима је усвојен захтев
за престанак жига због некоришћења.
Светска организација за интелектуалну својину
(WIPO) је од 1. маја 2013. године активирала апликацију
„Madrid Goods and Services Manager“ (MGS) која
представља базу података чија је сврха да помаже
подносиоцима пријава жигова и њиховим заступницима
да лакше и правилније саставе списак роба и услуга
неопходан при подношењу пријаве жига. Земље чланице
Мадридског система укључујући Републику Србију
активно учествују у попуњавању наведене базе тиме што
даје своју потврду о прихватању приказаних
термина/назива роба и услуга, чиме се смањује број
провизорних одбијања кроз Мадридски систем, као и
број неуредних националних пријава. База нуди преко
61.000 предложених описа роба и услуга за избор на
енглеском језику, док је од стране WIPO-а још 26.000
енглеских термина претходно одобрено за попуњавање
међународних пријава.
У 2019. години у Одељењу за жигове радило се
на пословима превођења са енглеског на српски језик
измена и допуна 11. Издања Ничанске класификације
и наслова класа (Скраћене класификације) са
објашњењима, у циљу годишњег ажурирања српске
верзије међународне базе „Madrid Goods and Services
Manager“ (MGS) на сајту Светске организације за
интелектуалну својину (WIPO), а у складу са датим
упутствима.
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
Током 2019. године домаћи и страни
пријавиоци непосредно су Заводу поднели 101
пријаву индустријског дизајна. У односу на 2018.
годину број пријава поднетих непосредно Заводу
мањи је за 17 пријавa.
С обзиром на могућност подношења захтева за
заштиту више дизајна једном пријавом (вишеструка
пријава) пријављено је укупно 160 индустријских
дизајна. Број пријављених индустријских дизајна

мањи је за 35 индустријских дизајна у односу на
претходну годину.
Путем Хашког аранжмана поднета је 246
пријава дизајна, што је за 65 пријава више у односу
на 2018. годину.

Пријаве индустријских дизајна у периоду од 2010. до 2019. године
Националне пријаве1
Међународне
Година
Домаћи
Страни
пријаве2
подносиоци пријава подносиоци пријава
81
23
258
2010.
78
24
280
2011.
66
22
343
2012.
94
30
284
2013.
97
9
219
2014.
86
19
251
2015.
91
16
282
2016.
92
18
265
2017.
96
22
181
2018.
75
26
246
2019.
1
Пријаве поднете непосредно Заводу
2
Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви
Структура броја пријава индустријских дизајна
поднетих непосредно Заводу између домаћих и
страних подносилаца током 2019. године показује
много већи проценат пријава домаћих подносилаца
(74,26%). Од укупног броја пријава домаћи
подносиоци поднели су 75 пријава, а страни
подносиоци 26 пријавa индустријског дизајна.
Највећи број пријава индустријског дизајна који су

Укупно
362
382
431
408
325
356
389
375
299
347

страни пријавиоци поднели непосредно Заводу је из
Сједињених Америчких Држава са 16 пријава. Затим
следе пријавиоци из Велике Британије са 3 пријаве,
са по две пријаве из Немачке и Израела и пријавиоци
из Италије, Пољске и Грчке са по једном пријавом.

Број пријава индустријских дизајна страних подносилаца у 2019. години
које су поднете непосредно Заводу
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Пријаве индустријских дизајна у националном
поступку, током 2019. године најчешће су се
односиле за регистрацију за класу 09 Локарнске
класификације за индустријски дизајн, у коју су
сврстане амбалажа и посуде за транспорт и држање
робе. Класе Локарнске класификације које су биле
често заступљене у 2019. години су и класа 06 за

намештај, класа 02 за одевне предмете и кројачки
прибор, класа 32 за графичке симболе и логотипе,
декоративне узорке за површине и орнаменте, класа
21 за игре, играчке, шаторе и спортску опрему и
класа 7 за предмете за домаћинство.

Пријаве индустријских дизајна по Локарнској класификацији

Током 2019. године окончан је поступак
испитивања за 388 пријава. Од тог броја поступак је
окончан позитивно за 348 пријаве, а негативно за 40
пријавa. Од позитивно окончаних пријава 102 су
поднете непосредно Заводу, а 246 је регистровано на
основу Хашког аранжмана. Од укупног броја

Година
2010.

негативно окончаних пријава, 40 пријава је поднето
непосредно Заводу.

Регистровани индустријски дизајни у периоду од 2010. до 2019. године
Националне регистрације1
Међународне
Домаћи
Страни
регистрације2
носиоци права
носиоци права
92
23
225

Укупно
340

2011.

60

19

255

334

2012.

49

19

319

387

2013.

38

19

293

350

2014.

58

35

208

301

2015.

48

10

229

287

2016.

82

13

251

346

2017.

70

27

247

344

2018.

91

15

176

282

246

348

75
27
2019.
Регистровани индустријски дизајни непосредно у Заводу
2
Регистровани индустријски дизајни преко Међународног бироа у Женеви
1
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На крају 2019. године у Републици Србији је
било укупно 771 важећих индустријских дизајна који
су регистровани у националном регистру.
Током 2019. године урађено је 105 исправа о
индустријском дизајну, 27 дописа, потврда и уверења
за
међународно
регистроване
дизајне,
11
међународних пријава и 20 решерша за привреду.
У 2019. години настављени су претходних година
започети пројекти у сарадњи са Заводом за
интелектуалну својину Европске уније. Учешћем на
осамнаестом Састанку о размени искустава и
уједначавању праксе између EUIPO-а и националних
завода у области индустријског дизајна (18h Liaison
Meeting on Designs), у Аликантеу било је речи о
имплементацији „Пројекта ЦП7” који се односи на
хармонизацију праксе у области дизајна. Констатовано је
да хармонизована база садржи 11040 концепата на 27
језика и да је учешће у раду на овом пројекту узело 30
националних завода. Одржан је и округли сто о
имплементацији праксе програма конвергенције
„Хармонизација назначења производа”. Представници
Завода присуствовали су и Регионалном семинару о
регистрованом комунитарном дизајну, у организацији
EUIPO-а и грчког Завода за интелектуалну својину
(OBI), у Атини. Било је речи о систему заштите дизајна
пред Европским заводом, као и пред националним
заводима. На догађају су размењене информација о
најновијим
трендовима
у
поступку
заштите
индустријскoг дизајна, као што је 3Д представљање и
штампање дизајна.
ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
У току 2019. године поднете су четири пријаве
за регистровање ознака географског порекла:
„Голубачки барени сир“ као географска ознака,
„Злакуса“ као име порекла,
„Делиблатски мед“ као географска ознака, и
„Банатски сунцокретов мед“ као географска
ознака.
Пријава имена порекла, „Делиблатски мед“ из
2018. године, претворена је у пријаву за признање
географске ознаке „Делиблатски мед“.
У погледу нових ознака географског порекла, у
току 2019. године регистроване су две ознаке:
„Злакуса“ као име порекла, и
„Делиблатски мед“ као географска ознака.
У току 2019. године поднете су и три пријаве за
признање статуса овлашћеног корисника:
за име порекла „Злакуса“,
за име порекла „Ариљска малина“, и
за име порекла „Лесковачки домаћи ајвар“.
Као и претходних година, у 2019. години су
одржана бројна предавања и консултације у области
ЗИС / RS / IPO

ознака географског порекла широм Србије, уз
учешће на различитим сајмовима у земљи, а део тих
активности приказан је у статистичком делу
извештаја „Едукација и информисање“. Представник
Завода је учествовао у раду Савета „Сајма етно хране
и пића“ и као члан жирија комисије за оцену
квалитета производа на поменутом сајму.
Злакуса
Име порекла „Злакуса“ је пета ознака географског
порекла која је регистрована за производ домаће
радиности под редним бројем 79, од 80 колико их је до
сада регистровано код Завода за интелектуалну својину
Републике Србије, за ручно рађену лончарију.
Производи са именом порекла „Злакуса“ производе се
искључиво на подручју дела Златиборског управног
округа у селима: Злакуса, Рупељево, Горјани, Радовци,
Здравчићи и Врањани.
Пријаву за регистровање овог имена порекла
поднело је Удружење лончара „Злакуса“, из Злакусе.
Истоимена лончарија израђује на традиционални
начин који подразумева: припрему, обликовање,
украшавање, сушења и печења посуда, на ручном
витлу, од масе коју чини глина из Врањине и калцит
из Рупељева у размери 50:50%, односно 40:60% за
лонце и друге типове посуда већих димензија.
Поменута лончарија израђује се у виду лонаца са или
без ручки, шерпи, сачева, пекача са и без поклопца,
пржуља са и без поклопца, црепуља са и без поклопца,
тањирача, котлића са поклопцем и тепсија са и без
поклопца. Аутентична злакуска лончарија, квалитетом
основних сировина - глине и калцита, значајно
доприноси бољем укусу јела која се у њима кува.
Одређена традиционална јела, као што је нпр.
свадбарски купус, чак и не могу бити кувана на
други начин, јер се само у њима постиже тражена
чврстина намирница, уз карактеристичан укус.
Злакуска лончарија је 2012. године, одлуком
Националног комитета за нематеријално културно
наслеђе Републике Србије уписана у Национални
регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.
Аутентично злакуско лончарство номиновано
је, одлуком Националног комитета за нематеријално
културно наслеђе Републике Србије и Министарства
културе и информисања Републике Србије за
Унескову репрезентативну листу нематеријалног
културног наслеђа човечанства у марту 2018. године.
АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА
Скупштина Републике Србије усвојила је 17.
септембра 2019. године Закон о изменама и
допунама Закона о ауторском и сродним правима.
Овим законом продужено је са 50 на 70 година трајање
права на накнаду од коришћења интерпретација и
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фонограма. Такође, уведено је право глумаца на
накнаду у случају када се њихове интерпретације
забележене на видеограм (филм, тв серија и слично)
емитују или кабловски реемитују. Глумци до сада нису
имали наведено право и били су у лошијем правном и
економском положају од интерпретатора музике.
Одређене измене закона тичу се права аутора
рачунарских програма, као и права аутора и
произвођача база података. Ове измене имају за циљ
прецизирање домашаја ових права која су од великог
значаја за стимулисање развоја информационих
технологија. Одређене измене Закона тичу се организација
за колективно остваривање ауторског и сродних права.
Очекује се да ће нова решења утицати на повећање
транспарентности рада ових организација, као и на њихову
ефикасност. Закон прописује обавезне елементе које морају
да садрже годишњи извештај о пословању и годишњи
обрачун накнада колективних организација.
Депоновање и евидентирање ауторских дела
и предмета сродних права
У 2019. години Заводу за интелектуалну својину
поднето је 386 пријава за уношење у евиденцију и
депоновање ауторских дела и предмета сродних
права, што је за 129 пријава више него у претходној
години у којој је поднето 257 пријава. Овај податак
говори о већем интересовању носилаца права за
коришћење услуга депоновања и евидентирања.
На сајт Завода постављена је база података о
депонованим и евидентираним ауторским делима и
предметима сродних права коју заинтересована лица
могу самостално да претражују.
Надзор
над
радом
организација
колективно
остваривање
ауторског
сродних права

за
и

У току 2019. године обављена је провера да ли
организације благовремено и детаљно обавештавају
кориснике, чланове и друга лица о значајним
информацијама о свом раду, као и да ли благовремено
објављују на интернет страницама своје опште акте и
другу документацију прописану чл. 181. и 182. Закона о
ауторском и сродним правима. О утврђеном
чињеничном стању састављене су службене белешке,
или су организације позване да допуне информације и
документацију која недостаје.
Обављена је анализа годишњих извештаја о
пословању и друге документације коју су Заводу
доставиле организације Сокој, ОФПС, ПИ, ОФА и
УФУС АФА ЗАШТИТА. Анализирани су извештаји
о пословању организација, финансијски извештаји за
2018. годину, годишњи обрачуни накнада за 2018.
годину, извештаји независних ревизора за 2018.
годину, годишњи извештаји управних одбора и
годишњи извештаји надзорних одбора.
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У поступку надзора над радом организација
Завод је издао више налога за отклањање утврђених
неправилности
и
то
организацији
ОФПС,
организацији ПИ и организацији СОКОЈ.
У току 2019. године Завод је контролисао и
пословање организација у вези са појединим
представкама поднетим од стране носилаца права,
чланова организације или трећих лица.
Представници Завода присуствовали су и
великом броју седница скупштина, управних и
надзорних одбора свих организација.
Давање сагласности на предложене
тарифа накнада
У току 2019. године Завод је водио поступке по два
захтева организације Сокој за давање сагласности на
предлог тарифа накнада, и то: захтев за давање
сагласности на предлог тарифе накнада које Сокој
наплаћује по основу умножавања и стављања примерака
музичких дела у промет и захтев за давање сагласности
на предлог тарифе накнада које Сокој наплаћује по
основу саопштавања јавности музичких дела преко
интернета и телефонских сервиса.
Послови у вези са поступцима по
жалбама и тужбама
Поступајући по захтеву Управног суда Србије и
Административне комисије Владе, припремљен је
одговор на тужбу коју је поднело Удружење
кабловских оператера за широкопојасне сервисе УКОШ, Београд против решења Административне
комисије Владе 14 број 391-4732/2018-001 од 17.7.2018.
године. Уз одговор на тужбу копирани су и послати
Админстративној комисији и списи предмета.
Одговорено је на жалбу на решење Завода
издато организацији ПИ 18.6.2019. године, а којим су
издати налози за отклањање неправилности у вези са
условима за чланство у Скупштини организације.
Припремљен је нацрт мишљења Владе поводом
иницијативе за покретање поступка за оцену
законитости одредбе члана 22. став 2. Уредбе о условима
које треба да испуњавају примерци ауторских дела и
предмета сродних права који се депонују, уношењу у
евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета
сродних права и садржају евиденције депонованих
ауторских дела и предмета сродних права, код
надлежног органа („Службени лист РС” бр. 45/10).
Оптички дискови
Поступајући по захтеву за издавање лиценце за
производњу оптичких дискова издато је решење
којим је дата лиценца за производњу оптичких
дискова са садржајем, привредном друштву General
Disc Technology из Београда.
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и иностранству. Присуствовали су Конференцији о
медијима и ауторском праву која је одржана у Београду
јануара 2019. године, као и на конференцији
„Интелектуална својина и интернет“, одржаној јуна
месеца на Правном факултету Универзитета у Београду.
Представница Завода, Наташа Хасура је новембра месеца,
у својству панелисте, учествовала на конференцији Runda
digital day, са темом: Ауторско право у дигиталном добу –
Србија између новог закона и нових директива ЕУ.
Такође, представница Завода, Зорица Гулас учествовала је
новембра месеца на трибини „Аутори и право“ која је
одржана на Факултету драмских уметности у Београду.

Остале активности
Поступајући по захтевима физичких и правних
лица, Завод је издао 12 мишљења о примени
одредаба Закона о ауторском и сродним правима.
Поступљено је по захтеву Комисије за заштиту
конкуренције која је тражила одређене информације, као и
доставу података и докумената у вези са пословањем
колективних организација и поступака који су се пред
Заводом водили у вези са захтевима за давање сагласности
на предлог тарифе. Комисија се обратила Заводу поводом
иницијативе за покретање поступка испитивања повреде
конкуренције, која је везана за послове колективног
остваривања ауторског, односно сродних права.
Преведен је са енглеског на српски језик Маракешки
уговор за омогућавање приступа објављеним делима од
стране лица која су слепа, слабовида или на други начин
онемогућена да користе штампане материјале. Такође,
преведен је са српског на енглески језик Закон о изменама
и допунама Закона о ауторском и сродним правима.

У периоду од 2. до 4. децембра 2019. године у
Заводу је одржан семинар о ауторском праву који су
организовали Министарство за европске интеграције и
Европски институт за државну управу EIPА из
Луксембурга. Семинару су поред запослених из Завода
присуствовали и представници организација за
колективно остваривање ауторског и сродних права и
појединих адвокатских канцеларија.

Светској организацији за интелектуалну својину су
на њен захтев достављени подаци о обиму издавачке
делатности у Србији за претходну годину, као и подаци
о добровољном евидентирању ауторских дела.

Представник Завода учествовао је на двонедељној
обуци о ауторском праву и сродним правима одржаној
септембра месеца у Лондону, у организацији WIPO
Академије и Британског савета за ауторско право.

Учешће на међународним семинарима
и конференцијама
Запослени у Одсеку за ауторско и сродна права
учествовали су на више семинара и конференција у земљи
РЕГИСТРИ
Поднете пријаве за признање права
индустријске својине
Пријаве патената
PCT (национална фаза)
Захтеви за валидацију европских проширених
патената
Пријаве жигова
Пријаве малих патената
Пријаве индустријског дизајна
Пријаве за депоновање ауторских дела и
депоновање предмета сродних права
Захтеви за установљење географских ознака
порекла
Захтеви за признање својства овлашћеног
корисника
Захтеви за издавање лиценци за производњу
оптичких дискова
Захтеви у вези са сертификатом о додатној заштити
Укупно
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Година
2014.
207
5

2015.
187
4

2016.
207
6

2017.
183
1

2018.
167
7

2019.
170
7

508

685

992

1174

1427

1527

2034
66
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2153
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105

2219
61
107

2077
75
110

2190
70
118

2093
82
101

231

226

255

259

257

386

2

3

4

8

2

4

2

/

3

4

2

3

1

1

/

1

1

1

10

16

20

10

17

13

3172

3444

3874

3902

4258

4387
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Година
Регистрована права индустријске својине

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Националне патентне пријаве
Проширени европски патенти

105
283

86
225

68
158

47
176

44
109

Валидација европских патената
Мали патенти

215
52

423
31

747
40

1041
43

1376
53

1589
57

Жигови

1328

1268

1938

2202

2237

93
3

75
/

95
3

97
5

106
3

2009
102

/

1

4

1

5

/

5

8

9

7

14

2079

2114

3061

3621

3940

3906

2019.
786
642

Индустријски дизајни
Признате ознаке географског порекла
Призната својства овлашћеног корисника ознаке
географског порекла
Сертификати о додатној заштити
Укупно

Промене по регистрованим правима
индустријске својине
Промена имена и адресе
Пренос права
Лиценца и залога (упис и брисање)
Укупно
Број продужених права индустријске својине

2019.
60
73

2
0

Година
2014.
802

2015.
770

2016.
961

2017.
1045

2018.
953

607
239
1648

513
215
1498

851
148
1960

611
145
1801

495
151
1599

Година
2016.
2017.
3230
3656

2018.
4483

2019.
5477
135
1393

237
1665

2014.
2464

2015.
2607

Мали патенти

160

126

149

134

118

Жигови
Индустријски дизајни

968
203

983
218

1667
142

2052
30

1723
45

5

2

4

5

1

4

3800

3936

5192

5877

6370

7052

Патенти

Овлашћени корисници ознака географског порекла
Укупно

У 2019. години Завод је издао 3166 уверења о
подацима о којима води службену евиденцију у
регистрима права индустријске својине; донео је 609
решења о престанку патента /малог патента и послао
је 1296 позива за плаћање такси за одржавање,
односно за продужење важења права. Током 2019.
године, у Регистар заступника, Завод је обновио 76
уписа.
Такође, у извештајном периоду, Завод је, у
односу на 2018. годину, примио за 14,82% више
пријава, послатих преко портала еПријава.
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43

ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ И ИЗДАВАШТВО
Електронско подношење пријава и поднесака
Систем е-Пријава за електронско подношење
пријава и поднесака жигова, патената, малих
патената и индустријског дизајна функционише од
2016. године. Интензивне активности у области
промоције и унапређења система допринеле су већој
заступљености електронског вида подношења
пријава и поднесака за заштиту права индустријске
својине. У приложеној табели приказан је упоредни
обим електронски поднетих пријава за заштиту права
индустријске својине у претходним годинама:
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Година
Број електронски поднетих пријава
Европски патент
Национални патент
Мали патент
Жиг
Индустријски дизајн
Укупно
Удео електронски поднетих пријава
индустријске својине
На сајт је постављен калкулатор такси, који
израчунава износе административних такси за
пријаве и приказује умањења такси која се остварују
електронским подношењем.
Развој информационог система
У погледу развоја система за вођења поступака
признања и одржавања права интелектуалне својине,
унапређена је евиденција депонованих дела
ауторског и сродних права, регистар заступника, а
модели пословних процеса су усклађени са
измењеним прописима.
Имплементиране
су
актуелне
верзије
програмских модула система WIPO Suite - IPAS,
eDMS, WIPO Publish, WIPO Scan, и WIPO Patent
OCR platform. Извршена је припрема за објаву
података у WIPO базама Patentscope, Global brand и
Global design, и објављен је Authority file за патентну
документацију.
Завод је активно учествовао у активностима
информатичке сарадње са Европском патентном
организацијом, укључујући пројекте: Quality at Source,
Federated European Patent Register Service, INPADOC.
Настављена је сарадња са Заводом за
интелектуалну својину Европске уније - ЕУИПО, у
оквиру пројеката TMView, DesignView и TMClass, а
успостављена
је
и
објава
класификације
индустријских дизајна на српском језику у систему
DesignClass.
Обављане су припреме за примену капацитета
централног рачунског центра државних органа.
Завод је учествовао у пројектима е-Папир и
метарегистар.
Унапређен је систем за климатизацију сервер сале.
Гласник интелектуалне својине
Завод је у току 2019. објавио 12 бројева
Гласника интелектуалне својине. Гласник се
објављује у електронској форми на сајту Завода
једном месечно.
ЗИС / RS / IPO

2017.
793
5
5
229
1

2018.
1067
10
1
311
3

2019.
1369
11
5
599
1

1034

1392

1985

28,39%

34,81%

49,63%

ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ
Центар за едукацију и информисање – ЕИЦ,
пружио је својим корисницима у 2019. години различите
врсте услуга и информација, организовао је семинаре,
учествовао на сајмовима и представљао Завод на
многобројним конференцијама. Широк спектар услуга
био је прилагођен различитим циљним групама
корисника, међу којима су привредна друштва и
организације
за
подршку
привреди,
научноистраживачке организације, универзитети, средње и
основне школе, органи за спровођење права
интелектуалне својине и други. За привредне субјекте,
нарочито за мала и средња предузећа наставило се са
пружањем услуге дијагностике интелектуалне својине,
као и са услугама консултација „1на1“ у оквиру пројекта
Европске уније VIP4SME. ЕИЦ је организовао и наступе
Завода на сајмовима привреде, изложбама иновација и
другим манифестацијама, током којих су посетиоцима и
излагачима пружане информације о правима
интелектуалне својине. Поред свакодневног пријема
странака, сви заинтересовани су сваког трећег четвртка у
месецу у оквиру такозваних “Отворених врата” могли да
добију информације у вези са условима и поступком
заштите права интелектуалне својине. ЕИЦ је спроводио
и активности едукације и информисања у оквиру
националних и ЕУ пројеката других партнерских
институција.
Одржани семинари и радионице
У организацији ЕИЦ или у сарадњи са
представницима различитих циљних група, одржано
је 46 семинара, предавања или радионица на којима
је присуствовало 1.106 учесника. Креирано је више
програма обуке прилагођених свакој групи
корисника. Као и ранијих година највише семинара
(19) организовано је за студенте и запослене на
универзитетима, којима је присуствовало 479
учесника. Предавања су одржана студентима
Факултета организационих наука, Факултета за
физичку
хемију,
Фармацеутског
факултета,
Биолошког факултета, Машинског факултета,
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Технолошко металуршког факултета и Правног
факултета Универзитета у Београду, студентима
Електронског факултета Нишког универзитета,
ученицима Рачунарске гимнaзије из Београда,
Техничке школе „Михаило Пупин“ из Инђије, као и
истраживачима са више института. За представнике
привреде одржано је 17 семинара и радионица,

којима је присуствовало 314 учесника, већином из
малих и средњих предузећа.

У оквиру ЕУ Твининг пројекта „Заштита и
спровођење права интелектуалне својине у Србији“,
на коме је Завод један од партнера, у Заводу је
одржано 8 обука на тему „Идентификација и
руковање кривотвореним и опасним производима“ за
инспекторе Тржишне инспекције, Министарства
трговине, туризма и телекомуникација, представнике

Управе
царина,
Републичког
тужилаштва,
Министарства здравља и Завода. Обуку су држали
експерти из Данске и Уједињеног Краљевства, а
присуствовао је 281 државни службеник из
наведених институција.

На графикону је дат приказ активности ЕИЦ-а у
2019. години.

Географска покривеност активности ЕИЦ у 2019. години
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Услуге за МСП: дијагностика интелектуалне
својине и „1на1“ консултације
Услуга дијагностике интелектуалне својине
одвијала се у оквиру билатералног плана сарадње са
Европском патентном организацијом (ЕПО) и у току
2019. године пружено је 55 оваквих услуга. Од
наведеног броја 51 услуга обављена је за привредне
субјекте, а 4 услуге за истраживачке тимове са
универзитета. Услуга је намењена подизању знања о
заштити и управљању правима интелектуалне
својине у пословању, као и примени резултата
истраживања. Неки од привредних субјеката којима
је услуга пружена су: ABR NOZZLE, LMB SOFT,
PanonIT, Oganj, Karin Komerc, SPD"ECO-ENERGY",
Galeb system, Круна, 14. октобар, VIVEX, ADECO,
Amnion Life, 3lite и други.
У току 2019. године пружено је и 56 услуга
консултација „1на1“ за привредне субјекте у оквиру
ЕУ пројекта VIP4SME на коме је Завод био један од

партнера. Услуга је подразумевала пружање
различитих информација и препорука у вези са
правима интелектуалне својине, а обављана је током
појединачних састанака са запосленима или
менаџентом привредних субјеката. Нека од малих и
средњих предузећа којима је пружена ова услуга су:
APPELLO, Tehnoflex, Izoterm Plama, Fazi, ImĐurđević, CHIPS WAY, CIKLONIZACIJA, Fabrika
Masina Pozarevac, DDS Plast, Tehnomotor, Bo Bo
Send, Galenika Fitofarmacija, Pure Vision, SPONS и
бројна друга.
Статистика поднетих пријава за заштиту права
индустријске својине након извршених услуга
дијагностике интелектуалне својине за период 2010 –
2019. године, као и статистика поднетих пријава
након пружених консултација „1на1“ за период 20162019. године приказана је у доњој табели.

Број поднетих пријава за заштиту права интелектуалне својине након пружених услуга
дијагностике интелектуалне својине и „1на1“ консултација
Број пружених услуга дијагностике ИС 2010-2019

373

Број националнио поднетих пријава за заштиту жига

455

Број националних пријава дизајна

66

Број национално поднетих пријава патената/малих патената

37

Број поднетих међународних пријава жигова или захтева за територијално проширење

174

Број поднетих међународних пријава дизајна

63

Број поднетих PCT/EP пријава патената

6

Број пружених консултација 1на1 2016-2019

99

Број поднетих пријава за заштиту жига

57

Број пријава дизајна

11

Број поднетих пријава патената/малих патената/PCT пријава

9

Укупно поднетих националих и међународних пријава за права индустријске својине

Поред пријава за признање права индустријске
својине, привредни субјекти, већином мала и средња
предузећа којима су пружене наведене услуге
поднела су велики број захтева за услуге
претраживања и то: 28 захтева за решерш жигова, 3
захтева за претраживање патената и 5 захтева за
претраживање дизајна. Поднето је и 28 захтева за
депоновање ауторских дела.

ЗИС / RS / IPO

878

Пружање информација и консултације
са странкама
Свакодневно
су
пружане
различите
информације и обављане консултације са странкама
у директном контакту (660), телефоном (1228), или
путем електронске поште (745). Најчешћа питања
странака су се односила на саме поступке заштите
појединих права интелектуалне својине али и по
193

Подлистак ГИС 2020/2
Supplement IPG 2020/2
другим питањима, као што су начини остваривања
права, претраживање патентне документације и
друга. За 2396 странака пружено је 2794

информације о различитим питањима у вези за права
интелектуалне својине према следећој табели.

Број пружених консултација странкама у 2019. према врсти права
Тема консултација
Жигови
Патенти
Ауторско право
Дизајн
Друга питања

1561
670
371
121
71

Укупно консултација

2794

Услугама „Отворених врата“ које су одржане 11
пута у 2019. години присуствовала је 61 странка.
У 2019. години урађено је на захтев странака 47
претраживања патентне документације према
библиографским подацима. Такође, 96 странака,
углавном из адвокатских канцеларија је самостално
претраживало базе индустријске својине у јавној
читаоници Завода. За њихове потребе одштампано је
или копирано из електронских база Завода 2008
страна, углавном патентних списа и објава жигова.
Активности промоције
Представници Завода су учествовали на 11
привредних сајмова и сајмова иновација, као и на другим
манифестацијама, као што су: фестивал „Наук није баук“
у Нишу, 86. Међународни сајам пољопривреде у Новом
Саду, Сајам пољопривреде у Крагујевцу, Сајам привреде
ЗрБизнет у Зрењанину, Тесла Фест у Новом Саду, Сајам
предузетништва и Сајам етно хране и пића у Београду.
Током наведених сајмова посетиоцима и излагачима
пружане су информације и обављане консултације о
правима интелектуалне својине. Крајем септембра Завод
је по други пут учествовао у манифестацији „Ноћ
истраживача“ са поставком „Познати српски проналазачи“
која је допуњена у односу на претходну годину. Током
манифестације у Заводу се одвијала и активност „Лов на
благо“ у оквиру које су деца из нижих разреда основне
школе састављала своју прву патентну пријаву.
Издат је један број Билтена ЕИЦ у коме су
обрађене актуелне теме и догађаји из области
интелектуалне својине. Рађено је на одржавању вебсајта
Завода, на његовом ажурирању и припреми вести.
Рађено је на пословима везаним за израду
календара за 2020. годину на тему „Познати српски
проналазачи“.
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Током 2019. године сајт Завода је посећен
157.672 пута од стране 70.565 корисника - од овог
броја 68.368 су нови корисници. По једној сесији у
просеку је отварано 3,37 страница. Током радних
дана просечан број посета био је око 500.
Библиотечки послови
Током 2019. године у библиотеци је кроз
програм КОБИС заведено 108 нових књига. Након
контроле рада библиотеке Завода од стране
матичног одељења Библиотеке града Београда,
која је обављена у јануару 2019. године, започет је
унос серијских публикација Завода (Гласника
интелектуалне својине) у КОБИС и до краја
године је унето 230 таквих публикација као и 110
часописа. Извршена је претрага за 68 књига за
запослене у Заводу и кориснике ван Завода и
извршено је десет међубиблиотечких позајмица.
Радило се и на излучивању из библиотеке Завода
периодичних публикација које не чине примарну
библиотечку грађу, као ни секундарну патентну
документацију. Такође, рађено је и на ажурирању
националне патентне документације у папиру
штампањем
патентних
списа
домаћих
подносилаца. Одштампано је 110 списа, са укупно
1545 страна.
Учешће Завода на међународним
пројектима из домена едукације
VIP4SME
Пројекат VIP4SME из ЕУ програма Хоризонт
2020 за подршку иновацијама (INNOSUP) имао је за
циљ подизање свести и помоћ малим и средњим
предузећима
у
коришћењу
и
управљању
интелектуалном својином у пословању. Завод је био
један од 18 партнера, од којих већину чине
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национални заводи за интелектуалну својину и
институције за подршку привреди. Септембра 2019.
године у оквиру овог пројекта реализован је један
тренинг за МСП у Привредној комори Србије.
Такође, пружено је 56 услуга консултације „1 на 1“
за привредне субјекте. Представник Завода
учествовао је на састанку Управног одбора
одржаном октобра месеца у Малаги, Шпанија.
Пројекат који је трајао четири године завршен је
половином децембра 2019. године.
IF4TM
У
оквиру
Темпус
пројекта
IF4TM
„Институционални оквир за трећу мисију на
универзитетима у Србији“, у периоду од 7. до 8.
марта, представници Завода присуствовали су
састанку радних група 2 и 3 на Државном
универзитету у Новом Пазару, а у циљу израде
критеријума за вредновање активности које се тичу
континуалног образовања (курсева) и критеријума за
вредновање обима трансфера технологија (пријаве
патената, примењена технологија и др.). Урађен је
извештај о свим активностима Завода спроведеним
током трајања пројекта у периоду 2016-2019. године.
Пројекат је завршен крајем првог квартала 2019.
године.
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТA
У току 2019. године, од активности које су се
према захтевима стандарда ISO 9001:2015
спроводиле у оквиру сертификованог система
квалитета, а које су се односиле на његову примену,
одржавање и стално унапређење, обављено је,
између осталог, по једно мерење квалитета у Одсеку
за хемију и хемијску технологију и Одељењу за
машинство, електротехнику и општу технику
Сектора за патенте и два мерења квалитета у
Одељењу за жигове, као организационим јединицама
које спроводе сертификоване процесе. Поред тога,
спроведена је једна интерна провера целокупног
система, као и једно преиспитивање Система од
стране руководства.
У погледу предложених и покренутих
корективних мера, у претходној години покренуто је
11 предлога текућих корективних мера, док је
закључено 12 претходно покренутих предлога
текућих корективних мера. Поред тога током 2019.
године покренуто је 23 предлога накнадних
корективних мера на основу извршених интерних
провера, екстерних провера, мерења квалитета и
анализе ризика, при чему је закључен исти број
претходно
покренутих
предлога
накнадних
корективних мера.
У
2019.
организационим
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години
у
сертификованим
јединицама спроведено је и

испитивање задовољства корисника услугама
признања патента, малог патента и националног
жига, са следећим резултатима: 75% испитаних
корисника је било веома задовољно услугом
признавања патената и малих патената које спроводи
Одељење за хемију и хемијску технологију и
Одељење за машинство, електротехнику и општу
технику, 25% је било задовољно овим услугом, док
незадовољних није било. У Одељењу за жигове, 76%
испитаних корисника било је веома задовољно
услугом признања националног жига, док је 24% њих
било задовољно том услугом, при чему
незадовољних није било.
Осим наведеног, у току 2019. године извршено
је ажурирање Пословника квалитета, затим је
ажурирано пет процедура процесног нивоа система
квалитета, као и седам радних процедура
испитивачких одељења Сектора за патенте, те две
радне процедуре Одељења за жигове. Ажуриране
процедуре процесног нивоа система квалитета су се
односиле на: обуку кадрова, спровођење анкете, као
и на уговоре о пружању услуга између испитивачких
одељења Сектора за патенте и Одсека за
информациони систем, одн. Одсека за правна питања
патената Сектора за патенте. Ажуриране радне
процедуре испитивачких одељења Сектора за
патенте су се односиле на: мерење квалитета,
додатне послове, припрему пријаве патента за
објаву, претраживање и израду извештаја стања
технике, те на суштинско испитивање пријаве
патента. Ажуриране радне процедуре Одељења за
жигове у се односиле на мерење квалитета.
Редовна надзорна провера Система квалитета
успешно је спроведена 1.11.2019. од стране
сертификационог тела СГС Београд д.о.о.
УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
У Заводу за интелектуалну својину је на дан
31.12.2019. године било 75 запослених на неодређено
време, од тог броја је 74 државна службеника и 1
намештеник. Поред наведеног броја, у Заводу је био
запослен један државни службеник на одређено
време ради замене одсутног државног службеника,
као и осам лица која су била ангажована путем
уговора о обављању привремених и повремених
послова.
У 2019. години је спроведено десет поступака
јавних набавки мале вредности и то: набавка услуге
израде и штампања (израда и штампање образаца
исправе о признатом праву, израда и штампање
сигурносних
налепница
са
варијабилном
нумерацијом, израда и штампање фасцикла и израда
и штампање билтена за потребе Центра за едукацију
и информисање); набавка услугe систематског
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прегледа запослених у Заводу за интелектуалну
својину; набавка (продужење важења) лиценци
коришћења антивирусне заштите рачунара за
потребе Завода за интелектуалну својину; набавка
електронскe
комуникационe
услугe
фиксне
телефоније; набавка клима уређаја за сервер салу;
набавка услуга посредовањa при набавци авио
карата, других путних карата и хотелског смештаја
за потребе обављања службених путовања у земљи и
иностранству запослених у Заводу за интелектуалну
својину; набавка услуга израде и штампања (израда и
штампање омота за списе предмета, израда и
штампање флајера (летака) и израда и штампање
рекламног материјала); набавка покретних клима
уређаја, набавка услуга развоја постојеће програмске
апликације еПријава и набавка мрежне опреме.
Након спроведених поступака централизованих
јавних набавки и закључивања оквирних споразума,
са изабраним понуђачима су закључени појединачни
уговори за набавку канцеларијског материјала,
рачунарског материјала – тонера, услуга одржавања
рачунарске опреме и штампача, рачунарске опреме и
набавка услуге мобилне телефоније.

усвојеног на дипломатској конференцији од 2. јула
1999. године („Службени гласник РС –
Међународни уговори“, бр. 42/09), члана 8. Уредбе
о ратификацији Мадридског аранжмана о
међународном регистровању жигова од 14. априла
1891. године, ревидираног у Бриселу 14. децeмбра
1900. године, у Вашингтону 2. јуна 1911. године, у
Хагу 6. новембра 1925. године, у Лондону 2. јуна
1934. године, у Ници 15. јуна 1957. године и у
Стокхолму 14. јула 1967. године („Службени лист
СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми“.
бр. 2/74) и члана 8. Закона о потврђивању
Протокола
уз
Мадридски
аранжман
о
међународном регистровању жигова („Службени
лист СРЈ - Међународни уговори“. бр. 2/97) – По
овом основу укупно остварен приход износи
2.387.239 CHF. и то: по основу Мадридског
аранжмана укупно 2.330.401 CHF,од чега по
основу заосталих средстава сукцесије 933.592
CHF, а по основу Хашког споразума 56.838 CHF
или укупно 248.169.422 динара.

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

У 2019. години Завод је, по основу члана 6.
Закона о ратификацији Споразума између Савезне
Владе Савезне Републике Југославије и Европске
патентне организације – ЕПО о сарадњи у области
патената (члан 6. Споразума о сарадњи и
проширењу), („Службени лист СЦГ“, Међународни
уговори. бр. 14/2004) остварио приход у износу од
5.278 EUR, односно 621.032 динара који је у целости
пренет у буџет.

I

Приходи
прихода

који

имају

карактер

јавних

По основу примене свих важећих закона из
области интелектуалне својине којима је прописано
наплаћивање такси или плаћање накнада трошкова
поступка. у буџету Републике Србије за 2019. годину
су приказани остварени јавни приходи у укупном
износу од 660.228.873 динара. и то:
а) приходи од административних такси - У току
2019. године. остварено је укупно 411.438.419 динара
прихода од административних такси. У наведени
приход укључен је и приход који Завод за
интелектуалну својину остварује и по основу члана
39. Закона о потврђивању конвенције о признавању
европских патената (Конвенција о европском
патенту) од 5. октобра 1973. године. са изменама
члана 63. Конвенције о европском патенту од 17.
децембра 1991. године и изменама од 29. новембра
2000. године („Службени гласник РС - Међународни
уговори“, бр. 5/10 и „Службени гласник“, бр. 99/11).
Остварен приход по основу наведеног прописа у
2019. години износио је 92.553.784 динара. од чега је
47.559.786 динара пренето на рачун републичких
административних такси. док је износ од 44.993.998
динара уплаћен на рачун Европског завода за
патенте.
б) приходи по основу чл. 7. и 23. Закона о
потврђивању Женевског акта Хашког споразума о
међународној регистрацији индустријског дизајна
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II

III

Сопствени приход

Донације

Завод је по основу донација у 2019. години
остварио приход од укупно 8.216.061 динара. и то: на
основу члана 16. Правилника о поступању Управног
савета ЕПО (СА/D21/09 од 27.10.2009) којим је
предвиђено надокнaђивањe трошкова присуствовања
седницама Управног савета ЕПО и заседањима
комитета, одбора и пододбора ЕПО, а који је донет
на основу члана 33. став 2. тачка е) Закона о
потврђивању Конвенције о признавању европских
патената (“Сл. гласник РС - Међународни уговори",
бр. 5/10 и "Сл. гласник РС", бр. 99/11); на основу
Билатералног плана сарадње за период 01.01.2016 –
31.12. 2019. године, између Европског завода за
патенте (ЕПО) и Завода, који је донет на основу
Програма сарадње Европске организације за патенте
(ЕПО) са земљама чланицама (CA/24/14 од
16.04.2014), којим се у члану 33. дефинише
процентуално учешће финансирања активности
сарадње од стране ЕПО за сваку земљу чланицу на
основу “Листе земаља подобних за избор” (Eligibility
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List) дате у Анексу 2 (за Србију 75%) и на основу
Меморандума о разумевању о билатералној сарадњи
између Завода за хармонизацију унутрашњег
тржишта (жигови и дизајн) Европске уније – ОХИМ,
који је променио назив у Европски завод за
интелектуалну својину – ЕУИПО, и Завода за
интелектуалну својину Републике Србије.

IV

Средства Завода финансирана из буџета

У 2019. години Завод је за финансирање својих
основних функција утрошио (по свим изворима
финансирања: буџетска средства, донације и пренета
средства донација из претходне године) средства у
укупном износу од 129.028.528 динара, чија
структура је приказана у следећој табели:

УТРОШАК СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ
Програмска активност 0001:
Заштита индустријске својине. ауторског и сродних права и
информационо-образовни послови у вези са значајем заштите
Закон о буџету Републике
Србије за 2019. годину ("Сл.
гласник РС", бр. 95/18) са
Ек.кл.
Опис
изменама апропријација и
по свим изворима
финансирања
1
2
3

Утрошак за период
01.01 - 31.12.2019. године
по свим изворима
финансирања
4

60.194.000,00

58.829.347,32

10.789.000,00

10.089.233,14

2.000.000,00

1.643.729,04

421

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
(превоз на посао и са посла)
Стални трошкови

889.000,00

299.925,77

422

Трошкови путовања

15.213.000,00

8.838.057,98

423

Услуге по уговору

4.758.000,00

3.103.270,36

424

Специјализоване услуге

650.000,00

496.266,95

512

Машине и опрема

61.000,00

1.238.617,00

94.554.000,00

84.538.447,56

411
412
415

Укупно програмска активност 0001:

Од укупног утрошка у износу од 84.538.447
динара, износ од 75.005.406 динара се односи на
средства из буџета, износ од 5.930.160 динара на
донације које су остварене у 2019. години а износ од
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3.602.881 динар на пренета средства донација из
претходних година.
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Програмска активност 0003:
Администрација и управљање

Ек.кл.

1
411

Опис

2
Плате, додаци и накнаде запослених

413

Социјани доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

412

Закон о буџету Републике
Србије за 2019. годину ("Сл.
гласник РС". бр. 95/18) са
изменама апропријација и
по свим изворима
финансирања
3

Утрошак за период
01.01 - 31.12.2019.
године
4

25.797.000,00

23.894.516,15

4.625.000,00

4.097.909,60

490.000,00

489.985,00

1.940.000,00

553.623,64

1.100.000,00

889.637,09

750.000,00

821.599,74

1.830.000,00

1.280.128,46

281.000,00

51.627,41

4.613.000,00

3.862.883,67

421

Накнаде трошкова за запослене (превоз
на посао и са посла)
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

900.000,00

800.900,00

425

Текуће поправке и одржавање

350.000,00

98.151,60

426

Материјал

4.170.000,00

3.310.395,07

415
416

100.000,00

469.870,13

512

Наканада штете за поврде или штету
нанету од стране државних органа
Машине и опрема

4.300.000,00

3.223.372,00

515

Нематеријална имовина

1.000.000,00

635.481,89

52.246.000,00

44.490.081,45

485

Укупно програмска активност 0003:

Укупан утрошак од 44.490.081 динар односи се на
средства из буџета.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадњу Завода одвијала се кроз
мултилатералну сарадњу са Светском организацијом
за интелектуалну својину (WIPO), Европском
патентном организацијом (EПO) и Заводом за
интелектуалну својину Европске уније (EUIPO), кроз
билатералну сарадњу са заводима других земаља, као
и кроз сарадњу са Европском комисијом у оквиру
процеса приступања Републике Србије Европској
унији.
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Сарадња са Светском организацијом
за интелектуалну својину (WIPO)
У 2019. години реализоване су активности
предвиђене планом сарадње WIPO и Завода за
интелектуалну својину. У јуну је у Заводу одржан
WIPO семинар о Мадридском систему међународне
регистрације жигова. Том приликом је заступницима
и стручњацима који су ангажовани на овим
пословима у великим фирмама пружена могућност
да се боље упознају са Мадридским системом
међународне регистрације жигова и сазнају одговоре
на најчешћа питања која се током регистрације
јављају. У октобру је у Новом Саду одржана
традиционална WIPO међународна конференција о
иновацијама и интелектуалној својини - Тесла фест,
у оквиру које је додељена WIPO медаља за најбољег
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проналазача. 15. новембра, на прослави 99 година од
оснивања Завода, додељено је још пет WIPO медаља
у пет категорија - за најбољег проналазача, најбољи
индустријски дизајн, креативност, децу школског
узраста и најбољег корисника. У новембру је у
Заводу одржан WIPO напредни регионални тренинг
о политикама интелектуалне својине за универзитете
и институте. Тренинг је организован ради увида у
развој политика интелектуалне својине у научно
истраживачким институцијама након одржавања
почетног WIPO тренинга из ове области у новембру
2018. године, као и ради подршке даљем развоју и
импементацији наведених политика. Том приликом
представљени су примери стратегија које су у
међувремену сачињене и разматрана питања која се
приликом израде и примене стратегија јављају.
Настављена је и сарадње на преводу
Међународне класификације патената и преводу
измена и допуна Ничанске класификације роба и
услуга. Такође је настављена сарадња и у оквиру два
билатерална уговора између WIPO и Завода -Уговора
о сарадњи у развоју пословних система и Уговора о
сарадњи у промоцији алтернативног решавања
спорова у области интелектуалне својине. Уз
подршку WIPO, у сарадњи са Министарством правде
Републике Србије, Завод је наставио активности на
успостављању и унапређењу система медијације у
области интелектуалне својине у Републици Србији.
Иницирано је потписивање Споразума о сарадњи у
вези са применом медијације у области
интелектуалне
својине
од
стране
Завода,
Министарства правде и четири надлежна суда:
Привредног
суда
у
Београду,
Привредног
апелационог суда у Београду, Апелационог суда у
Београду и Вишег суда у Београду. Потписивање
овог споразума очекује се у првом кварталу 2020.
године.
Представници Завода учествовали су у раду 59.
заседања Генералне скупштине WIPO, као и на пет
редовних састанка WIPO комитета и радних група:
41. састанку Радне групе за ревизију Међународне
патентне класификације, 12. састанку Радне групе за
Уговор о сарадњи у области патената, 31. састанку
Сталног комитета за патентно право, 14. састанку
Саветодавног комитета за спровођење права и 39.
састанку Сталног комитета за ауторско и сродна
права. Такође, представници Завода су учествовали
на пет скупова организованих од стране WIPO у
државама чланицама WIPO: Регионалном семинару о
интелектуалној својини и спорту у Љубљани,
Семинару о WIPO услугама за извозно оријентисана
мала и средња предузећа у Софији, Међународном
симпозијуму о интелектуалној својини у државама
иницијативе „Један појас, један пут“ у Џухају,
Народна Република Кина, Регионалном семинару о
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стратегијама интелектуалне својине и иновацијама у
Ташкенту, Република Узбекистан и Регионалном
семинару о патентним информацијама и базама
података у Скопљу, Република Северна Македонија.
Службеници Завода такође су учествовали на
четири обуке WIPO Академије у областима патената,
дизајна, географских ознака и ауторског и сродних
права. Два стручњака Завода боравила су у четири
стручне посете ради унапређења електронских
система Босне и Херцеговине и Црне Горе.
Сарадња са Европском
патентном организацијом (ЕПО)
Сарадња
са
Европском
патентном
организацијом (ЕПО) обухватила је учешће
представника Завода на редовним састанцима
управних тела Европске патентне организације:
четири састанка Управног савета, два састанка
Комитета за буџет и финансије, једном састанку
Комитета за техничку и оперативну подршку и два
састанка Комитета за патентно право.
У оквиру обуке у организацији ЕПО-а,
службеници Завода учествовали су на 17 семинара и
стручних састанака ЕПО Академије. У септембру су,
у оквиру ЕПО пројекта унапређења квалитета
патентних информација (Quality at Source), патентне
информације
унапређеног
квалитета
Завода
укључене у европске информационо-технолошке
системе.
На састанку Управног савета ЕПО-а, одржаном
у јуну усвојен је нови концепт сарадње ЕПО-а са
земљама чланицама. Земље чланице ће бити
укључене у дефинисање будућих пројеката сарадње,
као и у њихову реализацију. У циљу упознавања са
радом Завода, његовим потребама и капацитетима за
укључивање у пројекте ЕПО-а представници ЕПО - а
посетили су Завод августа месеца. Након обављене
посете одлучено је да се Завод укључи у активности
везане за сарадњу на развоју заједничких
информационо-технолошких система и сарадњу у
погледу усаглашавања праксе испитивања патената.
Београдски универзитет је, на иницијативу
Завода, од 2018. године члан мреже Pan European
Seal Program, коју чине европски универзитети на
којима се изучава интелектуална својина, Европски
завод за патенте (ЕПО) и Завод за интелектуалну
својину Европске уније (EUIPO). На основу
програма сарадње у оквиру мреже први млади
стручњак из наше земље окончао је септембра
месеца једногодишњи стаж у ЕПО-у.

199

Подлистак ГИС 2020/2
Supplement IPG 2020/2
Сарадња са Заводом за интелектуалну
својину Европске уније (ЕУИПО)
У 2019. години представници Завода
учествовали су на четири годишња састанка размене
искустава и праксе: два у области жигова, једном у
области дизајна и једном општем састанку
посвећеном сарадњи представника земаља чланица
EУ.
Поред тога, у складу са Меморандумом о
сарадњи потписаним са EUIPO-ом 2014. године и
новим Меморандумом потписаним 2. октобра 2019.
године, службеници Завода учествовали су на три
обуке EUIPO Академије - две обуке које је EUIPO
организовао у сарадњи са ЕПО-ом и три састанка у
оквиру пројеката конвергенције праксе испитивања
жигова и дизајна. Поред тога, у јануару је у
Београду одржан семинар EUIPO Обсерваторије о
спровођењу права интелектуалне својине на коме су
учествовали
представници
институција
за
спровођење права и судије. Том приликом је
учесницима семинара пружена могућност да се
упознају са радом EUIPO Обсерваторије, праксом
заштите жига и дизајна у Европској унији и
одговарајућим онлајн обукама. У децембру је
реализована студијска посета три службеника
домаћих органа надлежних за спровођење права
интелектуалне својине EUIPO Обсерваторији ради
ближег упознавања са радом ове институције. У
оквиру пројекта студијског боравка представника
националних завода у EUIPO-у, у јулу је окончан
четворогодишњи
студијски
боравак
једног
службеника Завода, док је у новембру отпочео
студијски боравак другог службеника Завода.
Поред учешћа на састанцима и обукама које су
организовале наведене међународне организације,
службеници Завода учествовали су на састанцима и
обукама других организатора - састанку Управног
одбора Пројекта „Институционална подршка развоју
треће мисије на универзитетима (IF4TM)“ у
Љубљани, Семинару у оквиру иницијативе „Један
појас, један пут“ у Кини, конференцији
„Дигитализација и интелектуална својина: крај или
нови почетак“ у Бања Луци и састанку Управног
одбора Пројекта подршке малим и средњим
предузећима (VIP4SME) у Шпанији.
Активности у вези са приступањем
Републике Србије Европској унији
У оквиру активности које се односе на
приступање Републике Србије Европској унији Завод
је, као и ранијих година, руководио активностима
које се односе на поглавље 7 – Право интелектуалне
својине. Завод је припремио прилоге Преговарачке
групе за интелектуалну својину за Годишњи
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извештај Европске комисије о напретку Републике
Србије за 2019. годину, а представници Завода су
учествовали и на састанку Пододбора за унутрашње
тржиште и конкуренцију одржаном 4. јуна у
Бриселу.
Завод
је
квартално
извештавао
Министарство за европске интеграције о спровођењу
мера и активности предвиђених Националним
програмом за усвајање правних тековина ЕУ
(НПАА). Законима о изменама и допунама Закона о
ауторском и сродним правима, Закона о патентима и
Закона о заштити топографија полупроводничких
производа које је Народна скупштина усвојила у
2019. Години остварено је усклађивање наведених
прописа са правним тековинама Европске уније.
Такође,
у
циљу
бољег
функционисања
Координационог тела за ефикасну заштиту права
интелектуалне својине измењена је Одлука Владе о
образовању Координационог тела. Након усвојене
измене Координационо тело се састало два пута - 16.
октобра и 25. децембра. Ова измена Одлуке Владе
урађена је у складу са препорукама датим у оквиру
Твининг пројекта ЕУ ИПА 2016 „Заштита и
спровођење права интелектуалне својине“.
У циљу унапређења спровођења права у
Републици Србији, на иницијативу Завода, а
посредством Министарства за европске интеграције
урађене су две анализе: „Оснивање Акционе групе за
идентификацију трендова у вези са повредама права
интелектуалне својине у Србији“ и „Анализа
економских ефеката кривотворења и пиратерије у
Србији“. Обе анализе су израдили стручњаци
Балканског центра за регулаторну реформу.
Такође, у организацији Министарства за
европске интеграције и Завода, у сарадњи са
Европским институтом за државну управу (ЕИПА) у
Луксембургу у Заводу су одржана два семинара. На
Семинару о жиговима, који је одржан у мају,
разматране су теме у вези хармонизације Закона о
жиговима Републике Србије са Директивом
2015/2436. На семинару о ауторском праву, који је
одржан у децембру, представљен је систем заштите
ауторског права ЕУ, са фокусом на најновијим
иницијативама за осавремењавање прописа ЕУ у
области ауторског права у дигиталном добу, уз
представљање „добре праксе“ држава чланица ЕУ.
Имплементација Твининг пројекта ЕУ ИПА
2016 „Заштита и спровођење права интелектуалне
својине“, који се реализује преко Данског завода за
патенте и жигове у партнерству са немачком
Фондацијом за међународну правну сарадњу (IRZ),
отпочела је 1. фебруара. Представници Завода
учествовали су на састанцима и другим
активностима пројекта, у оквиру којих је до сада
урађено више анализа. То су, поред поменуте
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Анализе функционисања Координационог тела,
Анализа стања информационих система органа за
спровођење права интелектуалне својине у циљу
успостављања заједничке информатичке платформе,
Анализа
постојеће
процедуре
статистичког
извештавања, као и Анализа усклађености Закона о
жиговима са Директивом 2015/2436. Такође, у
оквиру наведеног пројеката организовано је осам
радионица о идентификацији и руковању опасним и
кривотвореним производима за 281 представника
органа за спровођење права интелектуалне својине и
Завода за интелектуалну својину.
Билатерална сарадња
У
оквиру
билатералне
сарадње
са
институцијама других земаља, у новембру је
шесточлана висока делегација Кинеске националне
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управе за интелектуалну својину (CNIPA), на челу са
Шен Чангуием, директором ове управе посетила
Завод ради потписивања новог Меморандума о
разумевању између две институције и разматрања
будућих
активности
билатералне
сарадње.
Констатовано је да је, захваљујући обостраној
посвећености, ова сарадња последњих година
значајно
унапређена.
Представници
кинеске
делегације обишли су, у пратњи представника Завода
и Научно технолошки парк на Звездари.
На прослави 100 година од оснивања Завода за
индустријску својину Чешке Републике учествовала
је в.д. помоћника директора Завода, Александра
Михаиловић.
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СЕМИНАРИ ЕПО АКАДЕМИЈЕ
ОS12-2019 ОТКРИВЕНОСТ, ЈАСНОЋА И ЈЕДИНСТВО У ПРЕТРАЖИВАЊУ
И ИСПИТИВАЊУ (НАПРЕДНИ НИВО)
OS15-2019 НОВОСТ И ИНВЕНТИВНИ НИВО (НАПРЕДНИ НИВО)
Минхен, 25.03. до 29.03.2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Драган Васиљевић, самостални саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
Зорица Обрадовић, саветник, Одељење за хемију и хемијску технологију

Семинар ОS12-2019
Семинар
ЕПО
Академије
ОS12-2019
Откривеност, јасноћа и јединство у претраживању и
испитивању (напредни ниво), одржан је у
просторијама Европског патентног завода у Минхену
од 25. до 27. марта 2019. године. Семинару су
присуствовала 32 испитивача и то по два испитивача
из националних завода Бугарске, Румуније, Шведске,
Тајвана, Босне и Херцеговине, Шпаније, Мађарске,
Пољске, Естоније и Србије, затим четири испитивача
из завода Кине, три испитивача из завода Ирске, као
и по један испитивач из завода Марока, Словачке,
Француске, Литваније и Турске. Првог дана
семинара 25.3.2019, након уводног излагања и
поздравне речи г. Давида Елиса (David Ellis), вишег
саветника Европске патентне академије, уследило је
предавање
на тему довољне откривености
проналаска у пријави укључујући позивања на
праксу ЕПО, које је одржао г. Георг Волфбауер
(Georg Wolfbauer), патентни испитивач ЕПО. Том
приликом су појашњене одредбе како чл. 83
Конвенције о европском патенту (КЕП) који се
односи на довољну откривеност проналаска у
пријави, тако и чл. 84. КЕП који се односи на јасноћу
патентних захтева. Наглашено је да оба члана
одражавају исти принцип да патентни захтев мора
бити јасан и подржан описом у погледу доприноса у
односу на стање технике, док проналазак у опису
мора бити потпуно откривен. Наиме, недостатак
откривености може да утиче на јасноћу захтева и
обрнуто. За разлику од америчког патентног
законодавства које прописује да у пријави буде
откривен најбољи начин извођења проналаска (best
mode of invention), КЕП прописује да према правилу
R. 42(1) буде описан један начин извођења
проналаска, при чему он не мора бити експлицитно
откривен, али мора бити јасан просечном стручњаку.
Даље, просечан стручњак мора бити у могућности да
на основу информација изведе проналазак без
инвентивног напора у целом обиму патентних
захтева, а што подразумева да све битне
карактеристике
проналаска
буду
откривене.
Појашњен је случај недовољног откривања
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проналаска који је у супротности са природним
законима, као што су проналасци типа перпетуум
мобиле и проналасци који нису поновљиви, тј. чија
изводљивост зависи од случајности. На крају су
појашњене одредбе Приручника за испитивање ЕПО
(Guidelines for Examination) у смислу јасноће
патентних захтева и то оне које се односе на
употребу параметара у патентним захтевима (GL FIV 4.11), према којој мора бити јасна метода за
одређивање параметара, затим позивање на садржај
другог документа (нпр. путем фразе „hereby
incorporated by reference“), које за разлику од
законодавства САД према КЕП није дозвољено је
пријава сама мора бити јасна, затим случај широких
захтева који нису подржани описом, као случај
употребе жигова у патентним захтевима. Напослетку
су појашњене одредбе правила R. 31 – R. 34 КЕП
које се односе на доступност биолошког материјала.
На крају предавања дато је неколико примера
недовољне откривености проналаска у пријави.
Уследило је предавање г. Луке Басија (Lucca Bassi)
на тему јасноће захтева, као и њихове сажетости и
подржаности описом проналаска. У првом делу
предавања су пре свега размотрене одредбе Приручника
за испитивање ЕПО (Guidelines for Examination) које се
односе на јасноћу захтева (GL F-IV 4), укључујући
нејасноћу у вези с категоријом захтева, изјавама
намераване употребе, захтева за производ дефинисаног
преко поступка, нејасних појмова (параметара,
релативних/приближних појмова и др), затим позивања,
односно референци, те нејасноће захтева као и
недоследности између описа и захтева, што је праћено
примерима из праксе ЕПО. У другом делу предавања су
појашњене одредбе Приручника за испитивање ЕПО у
вези са подржаношћу захтева описом, укључујући
појашњење функционалних карактеристика у захтеву и
захтева који се односе на резултат који треба постићи. У
трећем делу предавања појашњено је правило R. 43(2) –
43(5) КЕП у смислу сажетости патентних захтева,
односно броја и форме патентних захтева у пријави.
Предавање је завршено смерницама за поступање у
погледу јасноће захтева приликом израде решершног
извештаја.
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Други део првог дана семинара је био посвећен
вежбањима и раду у групама на практичним
примерима из области јасноће, подржаности и
довољне откривености. Вежбе за групу из области
хемије је држао г. Георг Волфбауер, док је вежбе из
области инжењерства држао г. Лука Баси. Први дан
семинара је окончан коктелом у просторијама ЕПО у
Минхену.
Други дан семинара отворила је г-ђа Бетина
Цисла (Bettina Ciesla), европски патентни заступник,
начелник Одељења за интелектуалну својину Plansee
Group (Планзе група), Reutte, Аустрија, предавањем
на тему поступка признања патента из перспективе
привреде. Предавање је почело уводним делом о
Планзе групи која од 1921. године послује у области
сировина, пре свега у вези с молибденом и
волфрамом у праху и обраде материјала, а која има
14 000 запослених. Група се одлучује за патентну
заштиту када треба обезбедити инвестиције, као и у
сврху подизања репутације и маркетиншких
активности, док се лиценцирању проналазака ка
споља ређе прибегава будући да оно захтева огроман
напор. Група је лидер на тржишту и добављач
тржишта које снабдева крајњег купца (енг. end user
market) у области машинске и аутомобилске
индустрије, затим у области биомедицинског
инжењерства,
петрохемије,
ваздухопловства,
енергетике, беле технике и грађевинарства. У
одељењу за интелектуалну својину Групе ради
осморо људи од тога један стручњак за
претраживање
патената,
док
стратегија
интелектуалне својине подразумева мирно решење
спорова, тако да се у случају повреде права шаље
писмо упозорења, након чега следе преговори, а не
тужба за повреду права. Типично Група штити
производне поступке и структуру материјала преко
параметара производа, одн. сировине и поступка.
Када је реч о стратегији патентних пријава,
наглашено је да аустријски корисни модел служи као
приоритетна пријава за међународну патентну
пријаву (PCT) због ниских трошкова и брзине
поступка који подразумева само формално
испитивање. Међународна пријава се подноси како
би се одложио улазак у националну, одн. регионалну
фазу и ради могућности каснијих измена патентних
захтева, нарочито независних патентних захтева
будући да прође дуг период између фазе развоја и
истраживања, тј. израде прототипа на основу кога се
саставља приоритетна пријава и продаје готовог
производа. Поред РСТ пријаве подноси се и пријава
у Тајвану који је ван Споразума о сарадњи у области
патената (Patent Cooperation Treaty – PCT). Типично
Планзе не подноси захтев за међународно претходно
испитивање (чл. 31 PCT) и не врши измене
патентних захтева према чл. 19 PCT. Улазак у
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националне фазе се врши након истека 28 месеци, а у
већини случајева се поступак националне заштите
покреће
у
2-10
земаља
према
утврђеним
критеријумима, као што су релевантност проналаска за
пословање, другим речима у зависности од очекиваног
обрта у следећих 6 година, али и шансе за стицање
патента у складу са решершним извештајима обично на
основу међународног решершног извештаја који издаје
ЕПО, затим у зависности од патентних трошкова,
територије на којој се обавља производња или продаја,
како саме Групе тако и њених конкурената итд. Као
алтернативе патентирању користе се пословна тајна и
дефанзивно објављивање, међутим на територијама на
којима нема заштите се остварују и мањи приходи. У
наставку је представљена пракса Групе у вези са
поступком признања ЕП патента, при чему је поменуто
да се у регионалну ЕП фазу углавном улази из
међународне РСТ фазе (Еuro-PCT пријаве) као и да се
примењују стандардне процедуре без убрзања поступка
признања, као што је програм Patent prosecution
highway. Презентација је завршена примерима
састављања пријава са посебним освртом на
параметарске дефиниције у смислу довољне
откривености проналаска у пријави и јасноће
патентних захтева.
Cледило је предавање на тему јединства
проналаска, а одржао га је г. Георг Волфбауер.
Јединство проналаска је неопходан услов да би се
једном патентном пријавом штитила два или више
проналазака. Уколико не постоји јединство
проналаска онда се једном пријавом може штитити
само један проналазак, а за остале проналаске се
могу поднети издвојене пријаве уколико то
подносилац жели. Током презентације, а касније и
вежби које су одржане другог дана семинара на тему
јединства
проналаска,
разматрана
су
два
еквивалентна приступа одређивању јединства:
јединствена проналазачка замисао (Single General
Inventive Concept – SGIC) и посебне техничке
карактеристике (Special Technical Features –STF).
Затим је уследио законски осврт на јединство
проналаска кроз КЕП (чл. 82, пр. 44 (1), (2) КЕП),
како се практично поступа у ЕПО-у. Такође су
разматране и посебне ситуације које се односе на
комбинацију захтева различитих категорија, на
захтеве из исте категорије, различиту употребу,
алтернативна решења. На крају су уследили и
практични примери за јединство проналаска.
Неколико вежби је разматрано са свим учесницима
семинара заједно, а касније су се учесници поделили
у две радне групе и наставили са вежбама на
практичним примерима из области јединства
проналаска. Вежбе за групу из области хемије је као
и првог дана држао г. Георг Волфбауер, док је вежбе
из области инжењерства поново држао г. Лука Баси.
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Трећи, последњи дан семинара, који је
програмом предвиђен да траје само пре подне, био је
посвећен резимирању претходна два дана, затим
дискусији о патентним захтевима које су
припремили и донели сами учесници семинара, раду
у групама на конкретним примерима, као и
питањима са дискусијом. На крају семинара је за
учеснике одржан квиз у циљу провере стеченог
знања, након чега је уследило званично затварање
семинара и додела сертификата.
Семинар OS15-2019
Семинар ЕПО Академије OS15-2019 Новост и
инвентивни ниво (напредни ниво) одржан је у
просторијама Европског патентног завода у
Минхену, од 27. до 29. марта 2019. године. Семинару
су присуствовала 32 испитивача и то по два
испитивача из националних завода Бугарске,
Румуније, Француске, Бугарске, Шпаније, Мађарске,
Руске федерације, Турске, Естоније, Србије, Тајвана,
и Пољске, затим четири испитивача из завода Кине,
три испитивача из завода Ирске и по један испитивач
из завода Марока, Словачке и Литваније. Првог дана
семинара, након уводног излагања и поздравне речи
г. Давида Елиса (David Ellis), вишег саветника
Европске патентне академије, уследило је предавање
на тему новости које је одржала г-ђа Габријела Грајф
(Gabriela Greif) патентни испитивач ЕПО, Минхен.
Г-ђа Грајф је најпре навела и продискутовала
веома важне појмове који се користе приликом
установљавања новости, а прописани су KEП-ом. То су
стање технике, приоритет и конфликтне пријаве (чл. 54
(2), чл. 89 и чл. 54(3) КЕП). Јако је важно правилно
схватити појам стања технике, шта значи – доступно
јавности пре подношења патентне пријаве, писаним
описом, усменим описом, употребом, или на било који
други начин. У данашње време интернет има веома
значајну улогу у одређивању стања технике, и објаве
преко интернета се сматрају доступним јавности и када
им се приступа помоћу лозинке, или плаћањем. Некада
је велики проблем утврдити тачан датум постављања
неког документа на интернет. Затим је разматран
приоритет и конфликтне пријаве, а након тога како се
установљава новост проналаска. За оспоравање
новости у принципу се користи увек један документ,
односно није дозвољено да се комбинују
карактеристике два документа изузев у неким
посебним случајевима (Т305/87; Т1988/07; Т450/89,
Т677/91, Т447/92) Затим је разматран значај јасноће
самих карактеристика и патентних захтева: употреба
термина као што су „садржи“ и „састоји се од“; израза
„пожељно“, „на пример“, „као што“, „посебно“;
релативних појмова „мало“, „танко“, „кратко“,
„високо“ итд; неуобичајених параметара који не могу
да се пореде са стањем технике.
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Други део првог дана семинара је био посвећен
вежбањима и раду у групама на практичним
примерима који се односе на новост проналаска.
Вежбе за групу из области хемије је држала г-ђа
Габријела Грајф, док је вежбе из области
инжењерства држао г. Раду Давид. Први дан
семинара је завршен коктелом у просторијама ЕПО у
Минхену.
Други дан семинара почео је предавањем на
тему патентног менаџмента у компанији Планзе
група (Plansee Group) које је одржао г. Дирк Цисла
(Dirk Ciesla). To приликом су појашњени принципи
патентног менаџмента у предузећу почевши од
његова два основна задатка: 1. Обезбеђење слободе
пословања (freedom to operate) и 2. Креирање и
управљање сопственим патентним портфолиом. Циљ
обезбеђења слободе пословања је избећи повреду
патената конкурената, у ком смислу патентни
менаџмент укључује и менаџмент ризика, јер је
немогуће са потпуном сигурношћу утврдити слободу
пословања, будући да одређен број патентних
пријава са ранијим датумом подношења бива
објављен тек након 18 месеци. Када се ради о
задатку
управљања
сопственим
патентним
портфолиом, оно се односи на пренос права са
запослених на фирму, затим на утврђивање права
проналазача који потичу из различитих јурисдикција
имајући да су применљиви различити национaлни
прописи у оквиру мултинационалне компаније,
укључујући и различите прописе из области радних
односа и награђивања проналазача. Управљање
патентним портофилом подразумева и утврђивање
различитих административних процеса, процедура и
метода ради праћења рокова, затим доношења
одлука у вези са првим подношењем пријава,
избором држава назначења, односно валидације итд.
Унутрашње процедуре тако обухватају сарадњу и
комуникацију са одељењима за истраживање и
развој, затим услуге патентног претраживања,
патентних анализа и праћења, затим формалне
процедуре у вези с правима проналазача,
дефинисање патентних стратегија у сарадњи са
руководством, те процедуре у вези с праћењем и
планирањем трошкова. Када је реч о комуникацији
ка споља, у њу спада комуникација са патентним
заводима, затим сарадња са патентним заступницима
и спољним пружаоцима услуга, нпр. ради плаћања
годишњих такси, те комуникација са конкурентима
поводом патентних спорова. Поводом ангажовања
сопствених или екстерних ресурса у патентном
менаџменту намеће се дилема чему прибећи у ком
случају. У том смислу изнета су искуства Планзе
групе. Наиме, ангажовање сопствених снага има
предност јер се ствара и одржава знање унутар
компаније о патентном окружењу, као што су
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сопствени и конкурентски патенти. Даље оно
подразумева ниже укупне трошкове, док се неки
послови као претраживање ради утврђивања слободе
пословања и награђивање проналазача итд. тешко
могу поверити екстерном пружаоцу услуге.
Међутим, оно има и неке недостатке, као што су
високо стручни и специјализовани кадрови, чије
ангажовање је скупо. Затим, тешко је одговорити на
флукутације у послу једнаким бројем људи, док неки
послови обавезно захтевају ангажовање спољних
сарадника, као што је нпр. подношење пријаве у
иностранству. С друге стране ангажовање спољних
сарадника има ту предност да се на флуктуације у
послу може лакше одговорити, а уз то није потребан
велики број специјализованих стручњака у самој
фирми, што подразумева ниже фиксне трошкове.
Међутим, ангажовање спољних сарадника је скупо,
док се информације и знање теже задржавају у
компанији, а неретко и губе. Стога је препорука
Планзе групе да се послови као што су састављање
пријаве, одређивање награде за проналазача, вођење
поступка патентирања, управљање трошковима као и
претраживање ради утврђивање слободе пословања
обављају унутар компаније, док је подношење
пријаве у иностранству и вођење судских поступака
боље поверити спољним сарадницима. У наставку су
представљена
искуства
Групе
у вези
са
пријављивањем проналаска од стране проналазача и
доношење одлуке о патентирању, односно држању у
тајности, затим искуства Планзе групе у вези са
подстицањем и награђивањем проналазача, те у вези
са поступањем у случају повреде права и
лиценцирањем.
У наставку се г-ђа Габријела Грајф надовезала
на предавање о новости одржано претходног дана, и
говорила о еквивалентима као и сликама нацрта, и
том приликом указала је на процену новости у
специфичним случајевима: ако се у захтеву наводи
конкретан пример, а у стању технике открива
генерички појам, о селекцији појединачних
елемената, као и под-опсезима и опсезима који се
преклапају са стањем технике - могу се сматрати
новим ако испуњавају одређене услове – да су ужи у
поређењу са познатим стањем технике, да су
довољно далеко од било ког конкретног примера
откривеног у стању технике, да не представљају
произвољан узорак из стања технике, да постоји
технички ефекат, и ово све се процењује од случаја
до случаја. Затим је говорила о новости и првој,
другој и даљој употреби, новости и првој, другој и
даљој медицинској употреби, као и могућим новим
патентним захтевима у области фармације који могу
проистећи из друге медицинске употребе као што су
групе пацијената, дозни режими, начини давања.
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У другом делу, другог дана семинара г. Раду
Давид (Radu David), патентни испитивач ЕПО, Хаг,
одржао је први део предавања на тему инвентивног
нивоа. На почетку предавања појашњени су
концепти стања технике и стручњака из одређене
области као и приступ проблем/решење са пратећим
примерима. Посебно је појашњен корак 3 приступа
проблем/решење-дефинисање објективног техничког
проблема. Наиме, сваки ефекат који се помиње у
пријави предметног проналаска може се користити
као основа за преформулисање техничког проблема
када се посматра у светлу најближег стања технике.
Притом ефекти не морају бити експлицитно
поменути у пријави, већ они могу бити имплицитно
садржани као опште знање стручњака из одређене
области. Исто се односи и на ефекте који су касније
достављени од стране подносиоца у току поступка. У
наставку је посебно појашњен и корак 4 приступа
проблем/решење – провера веродостојности, односно
изводљивости, тј. провера да ли је проблем
веродостојно решен у целом обиму патентног
захтева (EPO Case Law I. D. 4.4 – Reformulation of the
technical problem). Наиме, уколико то није случај,
проблем се мора преформулисати под следећим
условима: 1. ако примери у најближем стању технике
и предметној пријави нису упоредиви у оној мери да
се може показати да наводни ефекти имају основа у
карактеристикама које чине разлику између
проналаска и најближег стања технике, 2. ако није
вероватно да се наводни ефекат може постићи у
целом обиму захтева, када се технички проблем мора
преформулисати тако да буде конкретнији, од оног
на који указује пријава, односно тако да се односи на
алтернативно решење и 3. ако се ефекат не односи на
технички проблем који је дефинисан у предметној
пријави. Такође је наглашено да треба прво проблем
конкретније дефинисати, уколико је то могуће, а тек
онда прибећи дефинисању проблема који се односи на
алтернативно решење. На пример уместо, „како
побољшати функционалност канте за заливање“
(апстрактно), треба рећи „како побољшати распрскавање
течности“ (конкретно). Такође је наглашено да решење
објективног техничког проблема није очигледно
уколико други документ стања технике који се
комбинује са најближим стањем технике не садржи
експлицитне или имплицитне информације у смислу
ефеката који би навели стручњака да реши објективни
технички проблем, при чему се може сматрати да је
стручњак наведен да реши проблем уколико не постоје
информације које га од тога одвраћају. У вези с тим је
напоменуто да су ефекти проналазака из области
инжењерства обично очигледни на основу њихове
структуре, што није случај са хемијским саставом и
структуром. Уследила је подела на радне групе и то на
групу за хемију и групу за инжењерство које су радиле
на практичним примерима.
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На почетку трећег дана семинара, настављена је
презентација на тему инвентивног нивоа у ком су
појашњени позитивни и негативни индикатори
инвентивног нивоа, као и случајеви оцене
инвентивног нивоа када патентни захтеви садрже
карактеристике које не доприносе решењу техничког
проблема. Предавање је завршено испитивањем
новости и инвентивног нивоа у случају када
патентни захтеви садрже нетехничке карактеристике
типично у области проналазака примењених на
рачунару, што је праћено примерима из Праксе ЕПО,
као што случајеви Ricoh, Hitachi и Comvik, као и
случај накнадно достављених доказа (post published
evidence/supplementary technical information) у смислу
доказивања постизања техничког ефекта и решавања
техничког проблема у приступу проблем/решење, а
које је пре свега релевантно за област хемије.
Уследила је подела на радне групе и то на групу за
хемију и групу за инжењерство које су радиле на
практичним примерима укључујући рад на
сопственим примерима које су припремили учесници
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семинара, како на тему новости, тако и на тему
инвентивног нивоа. На крају семинара са
учесницима је одржан квиз у циљу провере стеченог
знања, након чега је уследило званично затварање
семинара и додела сертификата.
Оба семинара и то како семинар на тему
откривености, јасноће и јединства, у претраживању и
испитивању, тако и семинар на тему новости и
инвентивног нивоа су била прилика не само да
испитивачи националних завода стекну и унапреде
знања из датих области, већ да се упознају са
најновијим изменама Приручника за испитивање
ЕПО (ЕРО Guidelines for Examination), као и
актуелном праксом ЕПО, али и да размене искуства
на практичним примерима како међусобно, тако и са
представницима ЕПО и представницима велике
мултинационалне компаније Планзе која управља
патентним портфолиом и која систематично
спроводи патентни менаџмент.
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
14. САСТАНАК САВЕТОДАВНОГ КОМИТЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА (АСЕ)
Женева, 2. до 4. септембра 2019. године
ИЗВЕШТАЈ
Татјана Стевановић, руководилац Групе за међународну сарадњу

Даниела Златић Шутић, руководилац Центра за информисање и едукацију (ЕИЦ)
Четрнаести састанак Саветодавног комитета за
спровођење права одржан је од 2. до 4. септембра
2019. године у Женеви. Састанку су присуствовали
представници земаља чланица Светске организације
за интелектуалну својину (WIPO) и посматрачи.
Татјана Стевановић, руководилац Групе за
међународну сарадњу и Даниела Златић Шутић,
руководилац Центра за информисање и едукацију
(ЕИЦ) Завода за интелектуалну својину, учествовале
су на састанку као представнице Србије.
Пре почетка састанка, одржан је састанак
регионалне CEBS групе, ради усаглашавања ставова
у погледу изјава које ће координатор групе изнети на
почетку и на крају састанка.
1.
2.
3.
4.
5.
А:

ДНЕВНИ РЕД САСТАНКА
Отварање састанка.
Избор председавајућег и два заменика.
Усвајање дневног реда.
Пријем ад-хок посматрача.
Дискусија програма договореног на
састанку АСЕ

13.

Размена националних искустава о јавним
кампањама за подизање свести о значају
интелектуалне својине, посебно код младих,
конципираних у сагласности са националним
приоритетима образовања.

Б:

Размена
информација
о
националним
искуствима у погледу политике и режима
спровођења права, укључујући и механизме за
решавање спорова из области интелектуалне
својине, којима се спорови решавају на
избалансиран, целовит и ефикасан начин.

Ц:

Размена националних искустава у погледу
подршке коју WIPO, у складу са ширим
друштвеним интересом и приоритетима, пружа
у изради националних прописа, узимајући у
обзир разлике у развијености појединих
држава, разлике њихових правних традиција,
као и различите начине злоупотребе права на
њиховим територијама.

Д:

Размена успешних прича о институционалним
унапређењима и WIPO подршци у обуци
државних службеника на националном и
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регионалном нивоу, у складу са препорукама
Развојне агенде.
6.
7.
8.
9.

Недавне активности WIPO у погледу изградње
поштовања заштите права интелектуалне
својине.
Будући рад АСЕ.
Усвајање Резимеа састанка од стране
председавајућег.
Затварање састанка.
ТОК САСТАНКА И ТЕМЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ
РАЗМАТРАНЕ

Састанак
је
отпочео
именовањем
председавајућег састанка и два његова заменика и
изјавама координатора регионалних група и држава
чланица.
Након тога, на дневном реду је било
разматрање теме А: размена националних
искустава о јавним кампањама за подизање
свести о значају интелектуалне својине, посебно
код младих, конципираних у сагласности са
националним
приоритетима
образовања
(WIPO/ACE/14/4).
Кампања против пиратерије у Индији је прва
презентација коју је представио Rajiv Aggarwal из
одељења за интелектуалну својину Министарства
трговине и индустрије. С обзиром да је Индија друго
највеће онлајн тржиште и има 566 милиона интернет
корисника, да 97% становништва користи мобилне
телефоне и да су захтеви тржишта у области
креативних индустрија веома велики, пиратерија у
области медија и индустрије забаве наноси огромне
губитке привреди Индије. Процена је да се због
пиратерије у овим гранама изгуби 60.000 радних
места, 2.8 милијарди USD годишњих прихода што је
десетоструки раст у односу на 2008. годину (27
милиона USD). Само у области филмске индустрије
пиратерија је порасла за 300% последњих 9 година
док је раст у овој грани у истом периоду 40%.
Преузимајући главни изазов пиратерије са
којим се суочава брзо растућа индијска медијска и
креативна индустрија, Јединица за промоцију
интелектуалне својине - Cell for IPR Promotion and
Management (CIPAM) основана и спровела програме
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обуке за спровођење права интелектуалне својине за
полицијске и царинске службенике и допринела је
доношењу
неколико
законодавних
и
административних мера. Кључна активност је
подизање свести, посебно код младих, о опасностима
пиратерије. Кратки видео снимци познатих
боливудских звезда и анимирани видео снимци с
ликовима стрипа произведени су и емитују се у
биоскопима и на телевизији. Индијска маскота
интелектуалне својине, ИП Нани, садржи видео
снимке и презентације за школе, док студенти
учествују у такмичењима у области интелектуалне
својине. Индијска влада је недавно усвојила нацрт
закона који уводи посебне казнене одредбе против
илегалног снимања у биоскопским дворанама.
CIPAM успешно сарађује са Индијском
националном интернет разменом и Махарасхтра
одељењем за кибернетички и дигитални криминал, и
у сарадњи су спроведене различите акције када је
блокирано више од 300 веб локација које крше правa
са доменом „.in“. Пошто такве странице привлаче
према проценама више од 186 милиона посета
месечно, заједнички напори да се покрену слични
аранжмани са другим регистрима широм света могу
нанети озбиљан ударац пиратерији. Цитирајући
чувену изреку да „путовање у хиљадама километара
почиње једним кораком“ закључио је да битка са
пиратеријом почиње са свешћу о њеним
опасностима. Стога је кључно освестити људе да
поштују дела других, истовремено признајући и
штитећи своја.
Норвешка иницијатива подизања свести о
кривотворењу представљена је од стране Hedvig
Bengston из Норвешког завода за индустријску
својину (НИПО). Од 2014. године Норвешки завод
спровео је неколико иницијатива за подизање свести
о
последицама
и
ризицима
куповине
фалсификованих производа. Циљне групе били су
Норвежани који купују кривотворену робу путем
интернета и они који купују кривотворену робу на
летовању у иностранству. Све иницијативе предузете
су са релативно ниским буџетом. Пружен је
проактиван приступ како би привукао медијску
пажњу. Многе иницијативе су спроведене заједно са
другим актерима, као што су представници
приватног сектора, царине и Норвешке управе за
потрошаче.
Студија о перцепцији кривотворених производа
Норвежана коју су урадиле Норвешка царина и
НИПО показује да је чак 24 одсто људи некада
купило фалсификат. Тридесет девет посто оних који
су куповали кривотворене производе учинили су то
свесно. На питање где су куповали такве производе,
70% је одговорило да су то учинили на годишњем
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одмору у иностранству, док 22% одговара да то чине
на Интернету. Стога има смисла циљати иницијативе
за подизање свести код путника на одмору и код
корисника интернета.
НИПО је спровео кампању на аеродромима
заједно са представницима царине и приватног
сектора. Циљ је био информисати путнике да
избегавају куповину фалсификованих производа и
упознати их са ризицима везаним за фалсификовану
робу. Ознаке за пртљаг са текстом „Не купујте
фалсификате; Вратите кући праве празничке
успомене” подељени су на аеродромима као и
брошуре. Искуство је било позитивно и створило је
прилику за дијалог о теми кривотворења. Пре
кампање послато је саопштење за јавност.
Иницијатива је добила добру покривеност и у
медијима, укључујући и прилог из реалног времена
на најгледанијем ТВ каналу у Норвешкој.
Кампања против куповине путем интернета
кривотворених производа укључила је сарадњу са
норвешком царином који рукују са малим
пошиљкама којима се углавном испоручује роба
купцима купљеним путем интернета. Да би подигли
свест о кривотвореној роби на интернету и повећали
број посетилаца веб странице НИПО са
информацијама против кршења права интелектуалне
својине, цариници широм земље постављали су
налепнице на мале поштанске пакете током три дана.
Налепнице су укључивале текст: „Јесте ли купили
оригиналну робу? Прочитајте о фалсификатима на
www.velgekte.no“ (www.buyreal.no )
„Ја одлучујем, Ја поштујем“ је кампања која
се спровела у Перуу а њу је представио Ray Augusto
Meloni García из Националног института за заштиту
конкуренције и заштиту интелектуалне својине
(INDECOPI). Комисија за борбу против криминала
на царини и пиратерије основана је 2001. године, и
чине је представници шеснаест институција јавног и
приватног сектора, укључујући Министарство
привреде (председавајуће), Национални завод за
одбрану конкуренције и заштите интелектуалне
својине, Министарство спољне трговине и туризма и
Националну пореску управу.
Главни циљ Комисије је креирање националне
стратегије која ефикасно доприноси смањењу утицаја
на приходе због пиратерије и кривотворења у свим
њиховим облицима. У том циљу, функција Комисије
укључују планирање, координацију и организовање
акција и давање препорука за сузбијање криминала
против интелектуалне својине. Од 2016. године, стране
су се сложиле да успоставе општи оквир за сарадњу за
јачање културе поштовања права интелектуалне
својине и смањење царинских прекршаја спровођењем
образовних иницијатива међу наставницима и
ЗИС / RS / IPO
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ученицима јавних школа у земљи. Циљеви Оквирног
споразума укључују образовање и подстицање ученика
ка поштовању интелектуалне својине у циљу
повезивања са предузетништвом и креативношћу,
плаћању пореза и осуди пиратерије и кривотворења као
појава, као и промоција развоја ваннаставних
активности у вези са поштовањем своје и туђе
интелектуалне својине. Активности су резултирале
пилот образовним пројектом „Ја одлучујем, ја
поштујем - поштујем интелектуалну својину и одбијам
кривотворење“.
Циљ пројекта био је да се у израду наставног
плана и програма за средњу школу у 2018. години
укључе питања која се односе на пиратерију,
кривотворење и кријумчарење. Пројекат је
реализовала Комисија за борбу против криминала на
царини и пиратерије, уз интервенцију Министарства
просвете и подељен је у две фазе. Прва фаза
састојала се од обуке наставника користећи
радионице „лицем у лице“, виртуелне форуме и
пратећи материјал. Друга фаза састојала се у
ефективном извођењу курсева за средњошколце. До
2018. године 9.801 студента из Лиме и Калаоа имало
је користи од ове иницијативе. Током 2019. године
планирано је да се ова иницијатива прошири и на
друге административне регионе у Перуу.
Молдавија је представила програм за промену
културе у области интелектуалне својине који је
спровела Државна агенција за интелектуалну својину
– AGEPI кроз презентацију Lilianе Vieru,
руководиоца
Одељења
за
комуникацију
и
међународну сарадњу. Да би побољшала разумевање
интелектуалне својине на политичком нивоу, Влада
је основала Националну комисију за интелектуалну
својину, саветодавно тело у коме су представљене
све релевантне државне институције. Да би се
побољшала
координација
примене
права
интелектуалне својине на извршном нивоу, под
покровитељством AGEPI основана је Опсерваторија
за спровођење права интелектуалне својине и састоји
се од представника јавног и приватног сектора.
Опсерваторија се концентрише на побољшање
ефикасности примене права интелектуалне својине и
изградњу културе интелектуалне својине у земљи.
Одговорна је и за припрему и објављивање
Годишњег извештаја о примени права интелектуалне
својине у Молдавији. У 2017/2018. AGEPI је, уз
подршку пројекта ЕУ развио и имплементирао
„Програм за културне промене“ који се састојао од
развоја и имплементације широко циљаног програма
који је укључио активности информисања,
образовања и подизања свести, а који су осмишљени
да промовишу заштиту права интелектуалне својине
и на тај начин постигну промену у погледу схватања
интелектуалне својине у Молдавији.
ЗИС / RS / IPO

Од јуна 2017. до новембра 2018. године
одржано је око 130 конференција, семинара,
радионица, округлих столова и курсева, на којима је
било око 10.000 учесника из различитих
заинтересованих страна. Спроведене су четири
кампање за подизање свести, урађено је више од 30
студија, смерница и прегледа, а развијена су и три
ИТ алата као подршка процедурама примене права
интелектуалне својине. Догађаји су промовисани
кроз 11 медијских догађаја, 68 саопштења за медије,
364 медијска наступа и 255.448 прегледа на
платформама уживо.
EUIPO
је
имао
презентацију
IDEA
POWERED која се одвијала у паузи конференције
као посебан догађај а која се по теми уклапа у Тему
А. Наиме, представница EUIPO је дала приказ пилот
пројекта који је почео пре две године, а то је развој
материјала за образовање ученика у области
интелектуалне својине за различите школске узрасте.
Материјал се састоји од радних материјала и
методологије за извођење наставе. Први резултати са
спроведених радионица, за сада у средњим школама
у Аликантеу и у Међународној школи, показују
изванредне резултате у промени перцепцији ученика
и наставника пре и након одржаних радионица о
правима
интелектуалне
својине.
Материјали/публикације су преведене на језике
земаља чланица EUIPO а било је доста питања од
стране учесника из земаља које нису чланице о
могућности коришћења наведених материјала, тако и
за коришћење у Србији. Све о овом пројекту може се
видети на страници EUIPO намењеној едукацији
младих. https://ideaspowered.eu/en
У овом делу своје активности подизања свести
о интелектуалној својини представили су и Оман и
Шпанија. Више о тим активностима може се видети
у документу WIPO ACE 14/04 на сајту WIPO на
страници посвећеној овом комитету.
Тема
Б:
размена
информација
о
националним искуствима у погледу политике и
режима спровођења права, укључујући и
механизме за решавање спорова из области
интелектуалне својине, којима се спорови
решавају на избалансиран, целовит и ефикасан
начин обухватила је највећи број презентација и
више подтема.
Подтема 1 – Координација спровођења права
интелектуалне својине (WIPO/ACE/14/5) била је
заступљена са шест презентација земаља чланица
које су презентовале своју праксу у овој области.
Презентацију Бразила представио је Luciano
Benetti Timm, председник Националног савета за
борбу против пиратерије и интелектуалну својину
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(National Council on Combating Piracy and Intellectual
Property - CNCP) и национални секретар за питања
потрошача. У свом излагању је истакао да је само у
2018. години Бразил изгубио скоро 48 милијарди
USD због пиратерије и трговине кривотвореним
производима, укључујући и губитак због неплаћања
такси. У 13 индустријских сектора на првом месту је
кривотворење одевних предмета са скоро 60%, затим
цигарете, лекови, пољопривредни сектор, аксесоари
и друго. Према истраживањима од децембра 2015.
године до маја 2016. године сајтови који продају
кривотворене производе где се могу пронаћи
пиратски производи посећени су 1,7 милијарду пута
што је 20 пута више него сајтови свих државних
институција и 8 пута више него Нетфликс Бразил.
С обзиром да је Бразил рангиран према
подацима ОЕЦД као 16. земља погођења
кривотворењем, такође је рангирана и као 50. земља
извоза кривотворених производа. Још 2004. године
формиран је Национални савет за борбу против
пиратерије и криминала у области интелектуалне
својине који се састоји од представника различитих
државних институција као и из приватног сектора
састављеног од различитих удружења за софтвер,
текстил, спорт, видео игре, трговину, аудиовизуелна
дела, лекове и медицинска средства, итд. Циљеви
Савета организованог у пет радних група, су да
истражи и предложи мере против пиратерије и
криминала у области интелектуалне својине у
Бразилу кроз тренинге државних службеника,
дефинисање јавне политике за борбу против ових
појава као и координацију различитих државних
агенција, да преговара платформе за е-трговину и
издаваоце картица за онлајн трговину, формирање
јавних база као и да се подржи управљање
иновацијама
и
предузетништва
у
области
образовања, балансирану казнену политику са
економским бенефитима. Ради се на промоцији
сигурности потрошача и израдом студија које
промовишу формалне трговинске канале како у
физичком облику, тако и у онлајн трговини.
У првом кварталу 2019. године спроведене су
две опсежне операције, Хорус и Лабарус, у којима је
заплењена
огромна
количина
кривотворених
производа који су праћени и испорукама оружја и
наркотика.
Представник Грчке, Spyridon Peristeris
представио је рад Координациог тела за борбу
против нелегалне трговине (SYKEAAP) основаног
2012. године које је 2017. године добило и
надлежност надзора тржишта. Мисија SYKEAAP је
да доноси стратегије на државном нивоу за борбу
против нелегалне трговине укључујући и ону која се
тиче повреде права интелектуалне својине, да
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осигура имплементацију релевантних прописа у
трговини у циљу заштите и сигурности потрошача.
Одговорност координационог тела је да:
координира акције спречавања и пресретања
нелегалних канала трговине и да контролише
кретање роба и услуга на тржишту; да организује
акционе планове на локалном, регионалном и
националном нивоу за формирање тимова за борбу
против нелегалне трговине; да решава приговоре и
сакупља и обрађује информације које добије било
којим
путем;
координира
састанке
са
представницима државних, регионалних и локалних
институција; да сакупља и анализира информације и
податке са контрола спроведених од стране
компетентних институција.
Координационо тело се састоји од представника
јавних и приватних институција а њиме председава
Генерални секретар за трговину и заштиту
потрошача и има извршног директора. SYKEAAP
има свој тим за контролу тржишта који се састоји од
представника свих организација за спровођење
права. За механизам спровођења операција
најважнији корак јесте прикупљање информација
(intelligence) на основу којих се прави акциони план
који се примењује директно, без одлагања и
бирократских баријера. Један такав пример из марта
2019. године је да је врло брзо након анонимне
дојаве о увезеним кривотвореним производима на
Родосу, у координираној акцији свих организација за
спровођење заплењено 15.000 јединица кривотворене
робе, изречена је новчана казна, а кривични поступак
је у току.
У 2018. извршено је 77.000 контрола од стране
Царине и Институције за контролу домаћег тржишта
када је заплењено скоро 26 милиона комада
производа који су кривотворени или су се кретали
нелегалним токовима на тржишту. Као закључак
изнето је да је у борби против повреде права
интелектуалне својине неопходан холистички
приступ и да је координација свих релевантних
институција за спровођење неопходна за позитиван
исход. SYKEAAP је добар пример, не само за
специфичну
борбу
против
повреде
права
интелектуалне својине већ и за друге аспекте
функционисања државне администрације.
SALAMATOUNA
систем
у
Мароку
представио је Larbi Benrazzouk, директор Завода за
индустријску и трговинску својину Марока.
SALAMATOUNA је систем праћења канала
дистрибуције ауто делова у Мароку где је ова грана
индустрије од 2000. године остварила двоструки раст
броја радних места. Самим тим овај сектор је
подложан трговини кривотвореним производима и
он је 2. индустријски сектор у Мароку који трпи због
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нелегалне трговине. Поставило се питање решавања
безбедности потрошача, консолидације понуде
аутомобила у Мароку и даљег раста овог
индустријског сектора. Установљен је систем
контроле
и
дистрибуције
ауто
делова
SALAMATOUNA у приватно-јавном партнерству уз
подршку професионалних организација. Ознаку
SALAMATOUNA
могу
носити
регистроване
компаније које су укључене у систем контроле увоза,
производње, квалитета и практично представља жиг
гаранције.
Предности
укључења
у
овај
сертификациони систем за компаније су: могу се
разликовати од компанија које продају неоригиналне
или чак фалсификоване резервне делове; објављивање
ажуриране листе корисника сертификационог жига;
приказ логотипа на продајном месту; спомињање
логотипа на документима за доставу и преписку;
коришћење логотипа на амбалажи за испоруку;
употреба логотипа на превозном средству и подршка.
Такође, за потрошаче та ознака их упућује да је
резервни део оригиналан или саобразив оригиналном,
26 производних компанија носи ову ознаку и 48
продајних места.
Израђена
је
студија
утицаја
овог
сертификационог жига на даљи раст овог
индустријског сектора а могућа је и примена сличног
механизма и на друге индустријске области које су
погођене кривотворењем, нпр. електричних уређаја.
Искуства Кореје презентовао је Cho Sangheum,
заменик
директора
Сектора
за
заштиту
интелектуалне својине Завода за интелектуалну
својину Кореје. У протеклом периоду учињени су
напори да се промене прописи ради увођења
озбиљнијих казнених мера у циљу одвраћања од
повреде права. У Закон о патентима из 2019. уведена
је новчана накнада у вредности троструке вредности
робе којом се повређује право интелектуалне својине
уместо дотадашње стварне вредности што је
девалвирало и обесхрабривало иновације. Поред тога
уведене су и друге одредбе и санкције ради
одвраћања од повреде патента у вези са:
коришћењем супериорне предности на тржишту,
заштиту конкуренције, степеном намерне повреде,
озбиљношћу повреде, финансијском добити од
начињене повреде, трајањем и учесталошћу чињења
повреде, финансијским стањем повредиоца као и
напорима да отклони штету. Проширено је и значење
термина „пословна тајна“ као и много детаљније и
прецизније одређени термини повреде пословне
тајне чиме је и проширена област кривичне
одговорности за повреду пословне тајне. Такође,
повећане су новчане казне десетоструко као и
припрећене казне затвора за повреду пословне тајне
(са 5 на 10 година за повреду на националном нивоу
и са 10 на 15 година за повреду пословне тајне на
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међународном нивоу). Повреда пословне тајне
обухваћена је Законом о заштити конкуренције и
пословне тајне.
При Заводу је 2010. године. основано
Специјално судско одељење полиције за заштиту пре
свега жигова (KIPO’s Special Judicial Police - SJP),
које је од свог постојања имало 2.800 хапшења и
заплену 5.1 милиона кривотворених производа.
Успешан рад и неопходан висок ниво техничких
знања и експертизе у области интелектуалне својине
водио је проширењу надлежности SJP на криминал и
у другим областима интелектуалне својине. У 2018.
надлежности SJP су и формално проширене
увођењем амандмана у прописе који регулишу рад
овог тела и на повреде патента и дизајна, активности
нелојалне конкуренције и на повреде пословне тајне.
Будући планови Завода Кореје су да се уведу
нове, строжије казнене одредбе и у законе о
жиговима и о дизајну; да се уведе едукација и
консултације за МСП у вези са пословном тајном,
као и да се установи формална координација са
полицијом и тужилаштвом како би се комбиновала
експертиза спровођења права и истраге.
Susan Wilson, аташе за интелектуалну својину
сталне мисије Сједињених Америчких Држава у ЕУ
из Америчког завода за патенте и жигове говорила је о
спровођењу права интелектуалне својине у слободним
трговинским зонама. Слободне трговинске зоне су
географска подручја унутар граница неке земље или
економије где се било која роба која уђе, што се тиче
увозних дажбина, сматра као да је ван царинских
граница. Уобичајено неразумевање је да су то посебни
ентитети на које се не примењују национални закони.
Слободне трговинске зоне – СТЗ, немају
екстериторијалну природу и даље се на њима
примењују национални закони земље у којој се налази.
Најпознатија и прва СТЗ је Шенон у Ирској која се
простире на 650.000 м2 и у којој се налазе производни
погони, дистрибутивни центи и пословни простор. Ту
се налази 100 компанија из разних индустријских
сектора.
Данас се у СТЗ спроводе активности
производње, складиштења и дистрибуције. Само
склапање производа у СТЗ минимизира трошкове јер
се не плаћају увозне дажбине и друге таксе и
смањени су трошкови транспорта. У СТЗ се налазе и
шопинг центри као и логистички центри. Постоји
3.500 СТЗ у 130 земаља које запошљавају 55
милиона радника. Додатна вредност које генеришу
захваљујући трговини је 500 милијарди USD. У САД
свака држава има бар једну СТЗ, а у свих 50 држава
укључујући Порторико постоји 191 активна СТЗ које
запошљавају 450.000 радника и домаћини су за 3.200
компанија.
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Користи од СТЗ су смањени трошкови и таксе,
привлачење страних инвестиција, отварање нових
радних места и повећање извоза, док су негативне
стране смањени приходи које убира домаћа
економија као и привлачење и промовисање
илегалних и криминалних активности. Једна од тих
активности је и да су СТЗ често места где се
производе кривотворени производи и где послују
компаније које се баве овим активностима. Такође,
транзит кривотворене робе често се дешава управо
преко зона избегавајући декларисање стварне земље
порекла и то управо преко вишеструких транзитних
станица и СТЗ. СТЗ су места где се често врши
препакивање робе којој се онда губи траг порекла.
Прање новца, кривотворење и пиратерија су појаве
које се дешавају не тако ретко у СТЗ и процесуирају
се у САД где постоји и Водич за активацију
процедура операција за СТЗ коју примењује
Агенција за заштиту граница. Редовно се надгледају
СТЗ ради смањења ризика од појаве криминалних
радњи, али представници Агенције нису стално
присутни у њима већ могу ући у СТЗ у било које
време. Подижући свест и разумевање да СТЗ нису
екстериторијалне у односу на територију државе у
којој се налазе може се утицати на супресију радњи
кривотворења. Националне царинске институције
имају надлежност да контролишу улазак робе у зоне
као и одстрањивање робе из зона. Дата је надлежност
службеницима царине да по службеној дужности
могу да задрже робу за коју сумњају да повређује
права интелектуалне својине. Побољшање сарадње
између царине и индустрије – приватног сектора на
транспарентан начин такође може да унапреди
примену закона у СТЗ.

спрече треће стране да увезу, извезу или пренесу у
транзиту робу која је означена жиговима сличним
њиховим регистрованим, чак и у случају да је увозе
из личних потреба (али тај чин није означен као
„криминал“). У презентацији се даље истиче да
сличан инструмент постоји у ЕУ ако су жиг или
дизајн регистровани у ЕУ, што је корисно
швајцарским компанијама које су власници
регистрованих жигова или дизајна ЕУ.

Подтема 2 – Нове технологије у спровођењу
права интелектуалне својине (WIPO/ACE/14/6),
била је заступљена са две презентације, Швајцарске
Конфедерације и Завода за интелектуалну својину
Европске уније (ЕУИПО).

Презентацију Завода за интелектуалну
својину ЕУ (ЕУИПО) припремила је Claire Castel,
Head, Intellectual Property in the Digital World and
Awareness Service, EUIPO.

Швајцарску презентацију представио је Dr
Daniel Kraus, Professor of Innovation Law and Director,
Centre for Intellectual Property and Innovation,
University of Neuchatel. Презентацијом је пружен
селективан преглед законских решења државе која
није чланица ЕУ у погледу „добровољних мера“
(voluntary solutions) за борбу против трговине
нелегалном робом на онлајн платформама. Полазећи
од тренда пораста трговине нелегалном робом на
основу података швајцарске царине (14388
продуката у 2018. години, 10686 у 2017. години и
13604 у 2016. години), као и чињенице да се све
више производа увози директно од стране
индивидуалних корисника, у швајцарски Закон о
трговини 2008. године је уведен члан 13(2)бис на
основу кога је власницима жигова омогућено да
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У погледу Закона о ауторском праву, у
Швајцарској даунлоудовање нелегалног садржаја за
личне потребе не представља повреду права, док
аплоудовање представља. У поступку је ревизија
Закона ради омогућавања брзе процедуре „notice and
take away” интернет провајдерима. Што се
злоупотребе жигова за означавање имена домена
других привредних субјеката, у Швајцарској
власници права редовно посежу за WIPO системом
за решавање спорова у вези имена интернет домена
(WIPO Domain Name Dispute Resolution System).
Блокирање вебсајтова у Швајцарској (за разлику од
Уједињеног Краљевста) није дозвољено.
На крају презентације наглашен је значај
сарадње власника права и свих посредника у
продајном ланцу: интернет провајдера, банака,
агенција за оглашавање, царине, превозника, као
најефикасније могућности за борбу против трговине
нелегалном робом. Такође су кратко размотрене
могућности које доноси блокчејн технологија,
нарочито у погледу процедуре праћења пошиљки.
Нека решења постоје у швајцарској индустрији
сатова, али је речено да та решења још нису довољно
развијена да би се изнео било какав закључак.

С обзиром на околност да проценат светске
трговине нелегалном робом расте (у 2016. години
3.3%, у ЕУ 6.8%; у 2013. години у свету 2.5% и у ЕУ
5%), ЕУИПО и Европска комисија одлучиле су да
отпочну са настојањима да се алати за борбу против
трговине нелегалном робом учине ефикаснијим
путем коришћења блокчејн технологије у праћењу
продајног ланца производа.
Да би се те могућности испитале, у јуну 2018.
године у Бриселу, организовано је такмичење за
најбоље решење система за праћење пошиљки, на
коме је учествовало 11 тимова. Тимовима су били
предочени изазови свих учесника у продајним
ланцима производа: корисника, цариника и свих
посредника. Победничким решењем „Блокатон“
(Blockathon) предвиђено је креирање виртуелних
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близанаца (virtual twins) конкретних производа који
би путовали виртуелним продајним ланцем, тако да
би наредни оператер у продајном ланцу преузимао
конкретан производ само ако његов виртуелни
близанац такође стигне до исте виртуелне тачке у
виртуелном продајном ланцу. Ако то није случај,
црвена заставица би се појављивала у систему, чиме
би била олакшана идентификација нелегалних
учесника у продајном ланцу. Након такмичења,
додатно
подстакнути
ентузијазмом
учесника
такмичења, ЕУИПО и Европска комисија су у
фебруару 2019. године основали Форум за борбу
против кривотворења путем Блокатона (AntiCounterfeiting Blockathon Forum) ради сарадње свих
учесника у продајном ланцу на изради Студије о
коришћењу Блокатона. Укратко, Студијом се
предвиђа да власници права могу да овласте све
учеснике у продајном ланцу да прате кретање
виртуелног близанца производа у виртуелном ланцу
и реагују на непредвиђене активности. Први
резултати потврђују одличне могућности, али и
сложеност развоја алата на основу блокчејн
технологије и потребу даљег разматрања питања
његове имплементације.
Подтема 3 – Аранжмани за борбу против
онлајн повреда права интелектуалне својине била
су обухваћена два документа и четири презентације.
Прва презентација базирана је на Студији о
мерама спровођења права интелектуалне својине,
посебно антипиратским мерама у дигиталном
окружењу (WIPO/ACE/14/7) коју су припремили Dr
Frederick Mostert, Professor of Practice, Dickson Poon
School of Law, King’s College, London and Research
Fellow, Oxford Intellectual Property Research Centre и
Jane Lambert, Barrister, Grey’s Inn, London. У
презентацији је још једном наглашена околност да
традиционални одговори на повреде права попут
судских и царинских поступака у случају онлајн
повреда нису ефикасни, па је дат кратак преглед
постојећих решења и њихових добрих и лоших
страна. Решења попут „notice-and-take down”
поступака на платформама интернет посредника
најчешће не дају довољно добре резултате јер могу
да доведу до уклањања легалног садржаја и
недовољно су ефикасна. До уклањања легалног
садржаја може да дође уколико додатне мере
превентивне потврде да ли је неки садржај легалан
нису обезбеђене. Те мере могу да буду претходно
обезбеђивање доказа од стране власника садржаја да
је неки садржај легалан, или формирање база
легалних или нелегалних садржаја од стране
интернет провајдера. Примери за то су следећи:
Alibaba’s
“One-stop-shop
Intellectual
Property
Platform”, на којој власници права могу да региструју
дела заштићена ауторским и другим правима; затим
ЗИС / RS / IPO

формирање сопствених система за праћење, у оквиру
којих Alibaba има успостављену „црну листу“
нелегалних сајтова, Amazon и eBay имају „зелене
листе“ легалних садржаја, док Google и Bing улажу
напоре да онемогуће приступ корисника нелегалним
сајтовима. Мере „notice-and-take down” су недовољно
ефикасне јер се по уклањању неког нелегалног сајта,
уместо њега, по принципу ланчане реакције,
такорећи моментално отварају нови, унапред
припремљени нелегални сајтови. На крају
презентације још једном је наглашена потреба
сарадње свих учесника у продајном ланцу производа
и изналажење нових превентивних метода за онлајн
заштиту права интелектуалне својине.
Остале три презентације на исту подтему, НР
Кине, Републике Грчке и Руске Федерације
обухваћене су документом (WIPO/ACE/14/8).
У презентацији НР Кине, припремљене од
стране Националне администрације за ауторско
право (National Copyright Administration of the PR
China – NCAC) било је речи о свеобухватним мерама
за борбу против кривотворења, које поред
унапређења правног система, обухватају и
административне мере. Систем судова који су у
Кини надлежни за питања интелектуалне својине је
импресиван. Поред тога што су у свакој од 31
кинеске провинције виши судови успоставили
трибунале за интелектуалну својину, у Пекингу,
Шангају, Гуангдонгу и још неким градовима
основани
су
специјализовани
судови
за
интелектуалну својину. Такође, интернет судови који
се од 2017. године оснивају у Хангзоу, Пекингу,
Гуангзоу и другим градовима омогућавају да се
судски поступак у потпуности обави онлајн, па
представљају прве судове на свету који омогућавају
да стране учествују у поступку не напуштајући своје
домове. На тај начин је, примера ради, на Интернет
суду у Гуангзоу, просечно време које се утроши на
интернет спорове 28 минута, док поступци у просеку
трају 20 дана. Када су административне мере у
питању, успостављен је систем агенција за
спровођење права на националном, провинцијалном,
општинском и државном нивоу, које испитују
пријављене случајеве повреде права. У оквиру овог
система, од 2005. до 2017. године решено је 97100
случајева, 5046 случајева је прослеђено судовима,
518 милиона комада нелегалних продуката
конфисковано. Поред свега овога, организоване су
бројне акције заштите попут Виртуелне сабље и
надзора над кључним вебсајтовима за филмове и ТВ
серије, литературу, музику. Подстиче се сарадња
свих заинтересованих страна, државних институција,
удружења власника права и корисника.
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У презентацији Грчке, припремљене од стране
Организације за ауторско право Грчке (Hellenic
Copyright Organization - HCO), представљен је рад
недавно основаног Комитета за повреде ауторског и
сродних права на интернету (Committee for
Notification of Copyright and Related Rights
Infringements on Internet) који врши надзор над
административном процедуром за којом могу да
посегну власници ауторског и сродних права,
самостално или у оквиру колективних организација,
ради уклањања садржаја којим се повређује њихово
право. Радом Комитета је обезбеђена брза (48 часова)
и ефективна процедура уклањања нелегалног
садржаја. Поред тога, Комитет може да досуди
додатну казну од 500 – 1000 евра за сваки дан
непоштовања овакве одлуке. Комитет је до сада
успешно решио 5 пријављених случаја. Ипак, кажу,
свесни су да је домет његовог рада ограничен с
обзиром на околност да се по затварању једног
нелегалног сајта, одмах отварају пар унапред
припремљених, алтернативних.
У презентацији Русије представљена су три
механизма успостављена ради онлајн заштите
ауторских садржаја, резултати њихове примене и
визија даљег унапређења ове заштите. Први
механизам успостављен је 2013. године и односи се
на уклањање нелегалних садржаја са интернета на
основу одлука Московског градског суда, које се
упућују Руском федералном сервису за надзор
комуникација,
информационе
технологије
и
масмедија (Роскомнадзор). На основу одлука,
Роскомнадзор налаже власнику вебсајта да
нелегални садржај уклони, а у случају да се то не
изврши, налаже интернет посредницима да сајт на
коме се нелегални садржај налази блокирају за
подручје Русије. Од успостављања овог механизма, у
Роскомнадзор је приспело 6000 одлука Московског
суда на основу којих је заштићено 3800 ауторских
садржаја, од којих 67% обухватају аудиовизуелни
садржаји, 11% литературу, 9% ТВ и радио садржаје,
док 6% одлази на компјутерске програме и музику.
Такође се напомиње да на основу једне одлуке
Московског суда, Роскомнадзор може да покрене
уклањање нелегалног материјала са свих вебсајтова
на којима је постављен, па укупан број пријава које
је Роскомнадзор примио до сад износи 16000 за
150 000 вебсајтова.
Ипак, иако 85% власника вебсајтова сарађује са
Роскомнадзором, 15% намерно наставља да ради
нелегално. Због тога је 2015. године у Закон уведен
члан 15.6, којим се предвиђа трајно блокирање
вебсајтова након два пута поновљене процедуре за
блокирање. До данас је блокирано 936 сајтова на
основу 258 одлука Московског суда.

214

Поред ове мере, због појаве да се након
блокирања нелегалног сајта често отварају
припремљени алтернативни, 2017. године је уведена
додатна мера блокирања улаза у „сајтове огледала“
(mirror sites) на основу одлуке Министарства за
дигитални развој, комуникацију и масмедије. На
основу ове одлуке блокирано је више од 5500 сајтова
огледала.
Ове механизме такође користе власници права
из иностранства, попут најпознатијих лидера
филмске индустрије, па је до сада на основу 59
одлука Московског суда заштићено више од 620
материјала.
Позитиван утицај ових мера на привреду је
велики. На пример, тржиште легалних онлајн
биоскопа од 2017. године расте за преко 70%, очекује
се да ће до краја 2019. године годишњи приход
онлајн биоскопа износити 15 милијарди рубаља.
Такође је уочена појава да корисници све радије
користе легалне сервисе, па се предвиђа да ће до
краја 2019. године укупан годишњи приход од видео
сервиса износити 32.4 милијарде рубљи.
Наредни корак у развоју заштите онлајн
садржаја назначен је 1. новембра 2018. године, када
је потписан Меморандум о разумевању између
Роскомнадзора као модератора, највећих домаћих
власника права на аудиовизуелним садржајима и
власника хостинг сервиса и претраживача којим је
омогућена њихова директна сарадња на уклањању
нелегалних садржаја, без преоптерећености правним
процедурама, па се стиче утисак да ће овакве
регулативне мере бити основа даље борбе против
пиратерије.
Подтемом 4 – Иницијативе за превенцију
плаћања реклама на нелегалним вебсајтовима
обухваћена су два документа и четири презентације.
У
првом
документу
(WIPO/ACE/14/9)
представљен је WIPO Building Respect for IP
Database Project, на коме је рад отпочео у септембру
2017. године, а који је сад завршен и отворен за
приступање. Овај WIPO Пројекат конципиран је
ради међународне подршке приступу „праћење
токова новца“ („follow the money”) за откривање
повреда права путем откривања нелегалних токова
новца.
IPO пројекат подразумева заштићену датабазу у
коју националне агенције - овлашћени контрибутори
(Authorized Contributors) могу да аплоудују листе
сајтова на којима се нелегално оглашавају легални
сајтови. Овлашћени контрибутори такође могу да
овласте легитимне кориснике - овлашћени
корисници (Authorized Users) да бази приступе и
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провере да ли постоји нелегално оглашавање
њихових сајтова. За аплоудовање националне листе
нелегалних сајтова, а такође и за давање/повлачење
овлашћења националним овлашћеним корисницима
одговорни су искључиво овлашћени контрибутори.
У презентацији је наглашено да не постоји легални
сајт који није и нелегално оглашаван, да такво
оглашавање представља огроман извор прихода
нелегалних сајтова, као и да за то легални власници
најчешће не знају. Овај WIPO пројекат има за циљ да
се томе бар донекле стане на пут.
Другим
документом
(WIPO/АСЕ/14710)
обухваћене су три презентације Италије, Републике
Кореје и Европске комисије.
У презентацији Италије описан је рад
Регулаторне
агенције
за
комуникацију
(Communications Regulatory Authority – AGCOM)
основане крајем 2013. године, која делује на сличан
начин као Роскомнадзор у националним границама.
У случају да је нелегалан садржај на сајту
италијанског интернет провајдера налаже се
уклањање садржаја, а у случају да је на сајту
иностраног
интернет
провајдера
налаже
италијанским посредницима који обезбеђују улаз у
те сајтове да их блокирају.
У презентацији Републике Кореје приказана је
Студија о оглашавању на нелегалним сајтовима и
вредности жигова који се нелегално оглашавају, у којој
су анализирани нелегални сајтови и понашање
потрошача, на основу чега су изведени неки закључци.
Студијом је још један пут потврђено да је за ефикасно
пресецање прилива новца ка нелегалним сајтовима
неопходна сарадње власника права и свих посредника.
Поред тога, утврђено је да оглашавање легалних
производа на нелегалним сајтовима наноси значајну
штету репутацији легалних производа, као и да
власници легалних производа скоро по правилу нису
свесни оглашавања њихових производа на нелегалним
садржајима, а ни тога да је приход од те врсте
оглашавања од виталног значаја за нелегалне сајтове.
Европска комисија је представила свој
допринос иницијативи праћења токова новца,
потписивањем Уговора о сарадњи представника
сектора за оглашавање, који је 25. јуна 2018. године
потписан од стране 14 компанија и 14 удружења.
Приликом припреме и потписивања овог Уговора,
Европска комисија је имала улогу иницијатора и
координатора. Уговором се предвиђа сарадња на
онемогућавању постављања реклама на нелегалним
сајтовима и мобилним апликацијама. Уговором се
такође предвиђа и прикупљање података о
резултатима ове сарадње. О првим резултатима
сарадње наручена је и студија, чији ће резултати
бити објављени у другој половини 2019. године.
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Подтема 5 – Улога посредника у спровођењу
права интелектуалне својине (WIPO/АСЕ/14/11)
У технолошком окружењу које се брзо мења и
брзо
растућим
услужним
областима,
када
информације постају брзо и лако доступне, улога
посредника у пружању таквих услуга може бити од
великог значаја у превенцији и борби против
промета кривотворених производа.
Ricardo Guilherme Filho, директор правног
одељења Универзалне поштанске уније - УПУ,
треће најстарије међудржавне организације на свету
која је и специјализована агенција Уједињених
нација чије је седиште у Берну, представио је
стратегију за умањење повреда права интелектуалне
својине у ланцу поштанских испорука у којем 192
државе чланице чине јединствену поштанску мрежу.
Већ годинама злоупотреба јединствене поштанске
територије за промет кривотворених и пиратских
пошиљки представља разлог за забринутост свих
чланова уније, њихових оператера и других учесника
у ланцу испоруке. У складу са Универзалном
поштанском конвенцијом, члановима 8, 9 и 19, УПУ
је посвећена поштанској сигурности, спречавању
слања недозвољених пошиљки ради одржања
сигурног транспорта и транзита интернационалних
пошиљки и елиминацији кривотворених и пиратских
производа из поштанског ланца. Посвећеност се
огледа и кроз институционалну и техничку сарадњу
усмерену ка подизању свести и разумевању свих у
поштанском ланцу о повредама права интелектуалне
својине.
Због пораста е-трговине број пошиљки којима
се артикли шаљу потрошачима убрзано расте на
годишњем нивоу, а самим тим и повећан је ризик
слања кривотворених производа овим путем као
мале пошиљке. У илегалном промету кривотворених
предмета учествују више (вољних или невољних)
актера, као што су произвођачи тих предмета,
потрошачи,
мрежни
продавци,
шпедитери,
транспортни партнери (ваздух/море/железница),
царински и други оператери. Нарочита пажња се
поклања царинским декларацијама које теже да буду
умрежене кроз систем царинских декларација, за
сада је систем прихваћен о стране 20 великих
поштанских оператора.
Потпредседник и руководилац Удружења за
индустрију рачунарства и комуникације Европе CCIA (Computer and Communications Industry
Association Europe) Christian Borggreen рекао је да
онлајн интермедијери чине значајне напоре за
спровођење права интелектуалне својине и
превенцију повреде права који се могу сврстати у две
категорије: поштовање регулаторних режима као
што су обавештење и поступање или обавештење и
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уклањање;
проактивни
добровољни
напори
индустрије да спрече постављање или уклањање
садржаја који крше права. У великом броју случајева
примењује се преовлађујући правни оквир у свету:
„обавештавање и деловање“ док је нпр. у САД
преовлађујући оквир „обавештење и уклањање“.
Поред кршења ауторских права, уклањају се и
садржаји који крше права на жиг или смернице ЕУ.
Обавештење и акција / нотификација и уклањање
следи амерички Закон о ауторским правима о
дигиталном миленијуму (DMCA, Одељак 512) и Етрговина, ЕУ Директива (Члан 12-15) који се широко
имплементира на глобалном нивоу и у сагласности је
са споразумима о слободној трговини.
Многи провајдери онлајн услуга су уложили
додатне напоре у развој алата за заштиту
интелектуалне својине који излазе ван онога што се
захтева законима као што су нпр:„поуздани
корисник“ програми који олакшавају групно слање
обавештења „поузданим“ пошиљаоцима и брзо
уклањање садржаја, директан приступ бек-енд
системима, тако да пошиљаоци могу да га уклоне
самостално.
Добровољни програми и алати за заштиту права
интелектуалне својине који се примењују су нпр:
Amazon Brand Registry, eBay Verified Rights Owner
Program, Facebook Rights Manager, Facebook
Commerce & Ads IP Tool, Google Search Trusted
Copyright Removal Program, YouTube Content ID, итд.
Предности система „DMCA плус“ су: брзина,
ефикасност, аутоматизовани системи смањују
трошкове за све стране - под условом да службе
имају ресурсе да улажу у такве аутоматизоване
системе. Примена оваквих система додатних мера
може да створи приход за носиоце права. Изазови са
којима се суочавају „DMCA плус“ системи јесу
трошкови, специфичности локације приступа и
дисхармонија
у
националним
посредничким
правилима
која
омета
добровољне
напоре
индустрије. Закључак је да је Интернет окружење
разнолико,
са
најразличитијим
алатима
и
платформама, а да одговорни провајдери интернет
услуга укључују и разматрање потенцијалне повреде
права интелектуалне својине у својим поступцима
модерирања садржаја и бирају одговарајуће
стратегије. Велики сервиси могу улагати у сложене,
аутоматизоване системе, док се стартапови и мала и
средња предузећа ослањају на ручне процесе.
Врло интересантну презентацију имао је Jessie
Zheng, шеф групе за процену ризика о
Достигнућима заштите интелектуалне својине у
Alibaba
Group.
Иницијатива
за
заштиту
интелектуалне својине започела је још 2002. године
прихватајући своје одговорности као платформе за е216

трговину и развијајући своја правила управљања
интелектуалном својином на основу правних
принципа релевантних за тржишну економију. Да би
заштитио својих 1,5 милијарди производа доступних
на мрежи од повреде права ИС, Алибаба је
формирала професионални технички тим који ће у
стварном времену идентификовати, обележити и
уклонити фалсификате и њихове продавце у складу
са сетом правила која регулишу одређивање
фалсификата и казне. Алибабин технички тим
доноси одлуке о уклањању фалсификата на основу
информација које су претходно доставили носиоци
права, како би се спречило неправедно уклањање
робе.
Преко
Алибабаба
платформе
„ipp.alibabagroup.com“ за интелектуалну својину
преко 150.000 носиоца жигова може приступити како
би осигурали брзо решавање њихових жалби за
производе или описе производа који повређују
њихова права. На тој платформи налази се и Водич
за права интелектуалне својине за продавце и за
купце.
Алибаба је основао Институт за истраживање
интелектуалне својине чија је улога да окупља
законодавце, правосудне органе, регулаторе, правне
стручњаке и друге професионалце за интелектуалну
својину ради примене налаза истраживања у
институционална
правила
и
промовисање
унапређења домаћег и међународног права.
Подаци произашли из ове истраживачке
иницијативе показују да се у 2018. години 96%
Алибаба проактивног уклањања листа са сумњом на
кршење права ИС десило у року од 24 сата. Број
листа које је Алибаба уклонио због кршења ИС
смањио се за 67 посто у односу на 2017. Подаци
такође показују да је 96 посто жалби власника права
решено у року од 24 сата и да је број таквих жалби
пао за 32% у односу на 2017. То се догађа због
сталних напора Алибабе на идентификацији и
уклањању потенцијално проблематичних адреса.
Они укључују препознавање сумњивог понашања
продавача и употребу техничких средстава за
дубинско истраживање сумњиве лажне робе. Ако се
сумња потврди, Алибаба санкционише продавца у
складу са правилима платформе и помаже
агенцијама за спровођење закона у сузбијању продаје
фалсификата. На основу жалби од стране потрошача,
само 1,11 од 10.000 наруџби осумњичено је за
фалсификовање, што одговара паду за 26 процената
у односу на 2017. Током 2018. године, Алибаба је
учествовала
у
оф-лине
сарадњи
против
фалсификовања са органима јавне безбедности у 31
аутономним регионима, покрајинама и општинама,
обезбеђујући 1.634 потролиа који су водили
идентификацији фалсификатора. Ова подршка
довела је до хапшења 1.053 осумњичених и до
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затварања
1.542
објеката
за
производњу
кривотворених производа. Штавише, Алибаба је
први ентитет у Кини који је поднео грађанску тужбу
у својству платформе за е-трговину против
фалсификованог продавца. Крајем 2018. године
Алибаба је поднела 83 тужбе у таквом својству.
2017. године, Алибаба оснива Алијансу против
фалсификовања (ААЦА) до сада је окупила 133
бренда из 16 земаља и региона. Отприлике 33% ових
брендова је из Европе, 29% из Америке и 24% из
Кине. Алибаба не само да помаже члановима ААЦАе да елиминишу кривотворену робу, већ и ради с
њима да проучи где и како криминалне групе
производе и продају такву робу. Након добијања
ових информација, Алибаба подноси извештај
кинеским агенцијама за спровођење закона и
сарађује са њима како би се убрзало откривање
таквих случајева.
Заштиту интелектуалне својине на Facebook
и Instagram профилима представио је Mark Fiore из
Савета за интелектуалну својину Фејсбука. Људи
користе Фејсбук породицу апликација и услуга да би
остали у вези са пријатељима и породицом, како би
открили шта се дешава у свету и поделили и
изразили оно што им је важно. За борбу против
повреде ауторских права и жигова, као и против
кривотворене робе, Фејсбук је предузео бројне мере
како би помогао власницима права у заштити
њихових права интелектуалне својине. Оне укључују
глобални програм обавештења и уклањања кроз
софистициране алате као што су Rights Manager and
the Commerce & Ads IP Tool и предузео је даље
иницијативе. Мере заштите интелектуалне својине
спроводе у партнерству са носиоцима права, јер су
Фејсбук и Инстаграм кључни путеви за стварање
креативности и културе на мрежи. Мере заштите
почињу својим Terms of Service и Community
Standards, који забрањују корисницима да објављују
садржај који крши права ИС трећих страна. На
пример, под Terms of Service , корисници се слажу да
„не смеју да користе производе да би учинили или
размењивали било шта ... што повређује туђа права“.
Постоје и центри за помоћ у области ИС за оба
профила где корисници могу да се упознају са
политиком и процедурама заштите ИС. Rights
Manager је алат за поређење који идентификује видео
записе на Фејсбуку и Инстаграму са садржајем
заштићеним ауторским правима. Носиоци права који
учествују могу пренети референтне датотеке у алат и
када открију подударање, одлучују које акције желе
да предузму на садржају. Ове акције укључују
блокирање видеа од стране било ког ко није
управљач. Засебно, Фејсбук користи и услугу треће
стране Audible Magic, аутоматизовану услугу
препознавања садржаја која означава aплоад видео
ЗИС / RS / IPO

снимака и спречава да их прегледају други када се
открива аудио подударање на основу садржаја који
пружају носиоци права, а који покрива музику
заштићену ауторским правима, ТВ и филмски
садржај. Још један производ који је Фejsbuk
лансирао, Commerce & Ads IP Tool, пружа
власницима права поједностављена средства за
идентификацију и спровођење њихових права против
кршења реклама, постова и групних продаја на
Фeјсбуку. Фeјсбук преиспитује рекламе и постове
постављања уживо, користећи технологије за
сигнализирање сумњивих показатеља за откривање
садржаја који нуде кривотворену робу.
Објављује се полугодишњи извештај о
транспарентности који садржи информације о
његовим политикама и поступцима, као и податке у
вези са извештајима о интелектуалној својини које су
поднели носиоци права и садржајем на који су ти
извештаји утицали. Фејсбук има посвећен тим за
глобално партнерство чији је мандат да сарађује са
издавачима, уметницима, ствараоцима и другима
како би им помогао да максимизирају вредност коју
добивају од Фејсбука и Инстаграма и тиме дођу до
нових посетилаца.
О заштити ауторских права на Google Search
говорио је Cédric Manara, шеф групе за ауторско
право у Google-а у Паризу. Мисија Google-а је да
организује све информације у свету и учини их
универзално доступним и корисним. Пружање
легитимније алтернативе повреди садржаја је
најефикасније средство у борби против пиратерије.
Google улаже значајне ресурсе у развој водећих алата
као што су Content ID и његовe сигналe за
поништавање у Seаrch-у како би извештавао и
управљао делима заштићеним ауторским правима. У
сарадњи са другим лидерима у индустрији, поставља
стандард за начин на који се технолошке компаније
боре против пиратерије.
Паралелно, Google гради платформе на којима
људи могу легитимно куповати, конзумирати и
откривати дела из области забаве и културе. Поред
нових функција Google претраге, платформе попут
YouTube и Google Play олакшавају корисницима да
пронађу лиценциране копије омиљене музике, видео
записа, књига и осталог садржаја. Ове платформе су
такође помогле милионима стваралаца широм света
да достигну глобалну публику и остваре приход.
Једноставан приступ легитимној музици, видео
записима и другим медијима један је од
најефикаснијих начина за смањење повреде права.
Музичка индустрија је показала ефикасност овог
приступа лиценцирањем различитих музичких
сервиса, укључујући бесплатне услуге приступа
подржане од оглашавања (као што су YouTube
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Music, Spotify Free, Pandora) и производе са
претплатом на захтев (као што су YouTube Music
Premium и Spotify Premium). То осигурава да дела
могу да досегну најразличитији обим слушалаца.
Учинак ових лиценцних уговора на интернет
пиратерију је јасан. На пример, успех Spotify-а у
Шведској, Аустралији и Холандији довео је до
значајног пада стопе пиратерије у тим земљама, што
показује да већа доступност легитимних облика
интернет медија узрокује да стопе пиратерије
опадају. Извештај са универзитета у Амстердаму за
2018. годину установио је да је, како је европска
потрошња легалног садржаја расла између 2014. и
2017, проценат Европљана који приступају
пиратским садржајима се смањио.
Стотине
милијарди
веб
страница
је
организовано у индексу претраге, а изузетно мали
део њих има било какве везе са пиратеријом. То је
захваљујући сталним усавршавањима Google-а у
алгоритмима који покрећу претрагу и напорима
власника права да одреде приоритете и шаљу циљана
обавештења о уклањању садржаја којима се
повређују ауторска права.
Google не жели да у своје резултате
претраживања укључи линкове до материјала који
крше ауторска права и улаже значајне напоре да
спречи појављивање таквих веб страница. У
средишту тих напора је сарадња са ствараоцима и
носиоцима права на проналажењу и уклањању
резултата који се повезују са садржајем и представља
легитимне алтернативе. Четири милијарде веб
страница је уклоњено које повређују ауторска права
на овај начин само у 2017. 1,7 милијарди реклама је
уклоњено у 2016. због повреде политике оглашавања
у вези са ауторским правима. Преко 80.000 сајтова је
на неки начин кажњено због повреде ауторских
права. Од 2011. године више од 135.000 различитих
подносилаца захтева затражило је да Google уклони
веб странице из резултата претраге због кршења
ауторских права. Google и даље улаже знатне
техничке и људске ресурсе у побољшање својих
процедура за примање и обраду обавештења о
уклањању садржаја којима се повређују ауторских
права.
Подтемом 6 – Дискрециона овлашћења судија
и тужиоца у поступцима повреде права
интелектуалне
својине
(WIPO/АСЕ/14/12)
обухваћене су три презентације: Руске Федерације,
Федерације Свети Кристофер и Невис и Уједињеног
Краљевства.
У презентацији Русије, наведено је да постоје
три дискрециона овлашћења судије: у погледу
конфискације робе, објављивања података о повреди
права интелектуалне својине и висини накнаде
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штете, која су ограничена само законом и
овлашћењима суда. Судије ова питања могу да
разматрају само на основу захтева власника права
чије се право робом повређује. Судије су законом
обавезане да све прикупљене доказе узму у
разматрање, али је анализа доказа њихово
дискреционо овлашћење. У разматрању конкретних
ситуација, важну улогу имају околности попут: да ли
је повреда права намерна, да ли је и колика штета
власнику права учињена, да ли страна која крши
права остварује корист и колику, да ли након
утврђивања повреде сарађује на решавању ситуације,
итд. У разматрању захтева за објављивањем података
о повредама права разматрају се сва наведена
питања, као и питање да ли ће објављивањем
додатна, неоправдана штета бити начињена
учесницима у поступку или друштву. Што се
компензације штете тиче, законом се предвиђају две
могућности: паушална накнада и компензација до
износа двоструке вредности потенцијалне зараде
који би се остварила да се послује на основу
претходно потписаног уговора о лиценци.
У презентацији Федерације Свети Кристофер и
Невис било је речи о дискреционом праву тужиоца
да одлучи хоће ли починиоца повреде права
кривично гонити. Том приликом је наведено да у
одлучивању потребно да тужиоци воде рачуна о
потреби заштите власника права и јавног интереса.
Када је заштита јавног интереса у питању, посебно је
важно реаговати када постоји опасност по здравље и
сигурност потрошача, природну средину, или када је
у питању прање новца или организовани криминал.
Поред тога, када је реч о малим државама, у којима
нису изграђени професионални капацитети нити има
довољно средстава, питање покретања кривичног
гоњења је још деликатније. Те околности могу само
делимично да се ублаже великим ентузијазмом
службеника.
У презентацији Уједињеног Краљевства
размотрено је питање дискреционог овлашћења
судија да досуде накнадну додатне штете. С обзиром
да је судовима ово питање причињавало тешкоће,
надлежност та то питање је пренета на судије
Апелационог суда, које имају дискреционо
овлашћење да о њему одлучују на флексибилнији
начин. Додатна накнада штете може да буде
одређена само као казна, чији износ не сме да
представља злоупотребу права кршиоца. По закону,
додатна накнада штете може да буде пресуђена само
уколико постоји флагрантна (планирана и вољна)
повреда права и на основу ње остварен профит. За
израчунавање овакве штете закон не даје судовима
смернице, па постоји опасност од неконзистентности
ових одлука.
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На тему Ц: размена националних искустава у
погледу подршке коју WIPO, у складу са ширим
друштвеним интересом и приоритетима, пружа у
изради националних прописа, узимајући у обзир
разлике у развијености појединих држава,
разлике њихових правних традиција, као и
различите начине злоупотребе права на њиховим
територијама, Монголија је изнела своја искуства
(WIPO/ACE/14/14). То су искуства једне младе
државе која је почела да уз WIPO подршку
успоставља систем интелектуалне својине. Ово је
уједно била прва презентација у оквиру теме Ц од
њеног уврштавања у дневни ред на 10. састанку АСЕ
2015. године, а након разматрања на претходном, 13.
састанку
да
ли
да
се
тема
Ц
због
незаинтересованости држава чланица да изложе
своја искуства изостави из даљег рада.
Тема Д: размена успешних прича о
институционалним унапређењима и WIPO
подршци у обуци државних службеника на
националном и регионалном нивоу, у складу са
препорукама Развојне агенде представљена је
документом (WIPO/ACE/14/13), који обухвата
презентације Републике Ботсване и Источних Кариба
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о одржаним WIPO
службенике и судије.

тренинзима

за

државне

Секретаријат WIPO представио је „Недавне
активности WIPO на пољу изградње поштовања
према
интелектуалној
својини“
наводећи
националне и регионалне тренинге и састанке који су
у протеклој години, између два састанка АСЕ WIPO,
организовани у земљама чланицама.
Потврђивањем да ће АСЕ наставити рад са
истим дневним редом и усвајањем резимеа
председавајућег завршен је 14. састанак.
ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДСТАВНИЦА
ЗАВОДА ТОКОМ АСЕ САСТАНКА
Представнице Завода су током састанка
оствариле значајан број контаката са учесницима
састанка.
Татјана Стевановић се састала са Хаике Волгаст
из WIPO Центра за арбитражу и медијацију ради
разматрања питања даље сарадње и активности
сарадње у 2020. години.
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