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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   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

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

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

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

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

Датум и број објаве признатог европског патента (97) Date and number of publication of the granted European patent 
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

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

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

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

Исправљена прва страна А документа (А1, А2) А8 Corrected title page of an A document (A1, A2) 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Исправљена прва страна B документа (B1, B2) B8 Corrected title page of an B document (B1, B2) 

Исправљен спис B документа B9 Complete reprint of an B document (B1, B2) 

Мали патенти U1 Petty patents 

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

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/4 

Intellectual Property Gazette  2020/4 А 

ЗИС / RS / IPO 

 

7 

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A24F 19/00 (2006.01) (11) 2018/1165 А1 

(21) P-2018/1165 (22) 02.10.2018. 

(54) PIKSLA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 

(71) JELIĆ, Miroslav, Slobodana Penezića 8,  

11420 Smederevska Palanka, RS 

(72) JELIĆ, Miroslav, Slobodana Penezića 8,  

11420 Smederevska Palanka, RS 

(57) Пиксла за једнократну употребу представља 

производ широке потрошње намењен пушачима за 

одлагање пепела, гашење цигарете и одлагање 

опушка. Израђује се од танког лима тако да је 

незапаљива. Може се држати у руци или спустити на 

равну подлогу при чему се у њу може привремено 

одложити запаљена цигарета. Притиском на дно 

пиксле и/или гужвањем бочних страница пиксле за 

једнократну употребу, гаси се цигарета и затвара 

пепео и опушак у кадици пиксле. Тако се омогућује 

привремено чување отпада до одлагања у канту за 

смеће. 

  

 
 

(54) ASHTRAY FOR SINGLE USE 

 

(57) Ashtray for single use is a consumer product for 

smokers to dispose of ash, quench their cigarettes and 

put off their cigarettes. It is made of thin sheet metal so 

that it is non-flammable. It can be held in the hand or 

lowered onto a flat surface, whereby a burning cigarette 

may be temporarily deposited. Pressing the bottom of the 

ashtray and / or pushing the sides of the disposable 

ashtray extinguishes the cigarette and closes the ash and 

cigarette butt in the ashtray tub. This allows temporary 

storage of the waste until it is placed in the trash can. 
 

(51)  A61K 8/92 (2006.01)

 A61K 9/06 (2006.01)

 A61K 36/28 (2006.01)

 A61K 36/63 (2006.01) 

(11) 2018/1259 А1 

(21) P-2018/1259 (22) 23.10.2018. 

(54) MEŠAVINA BILJNIH ULJA I MASTI U 

OBLIKU KREME 

(71) IVANOVIĆ, Dragica, Vidikovački venac 14a, 

11090 Beograd, RS 

(72) IVANOVIĆ, Dragica, Vidikovački venac 14a, 

11090 Beograd, RS 

 

(57) Preparat u obliku kreme koji sadrži prirodnu 

nesintetičku kombinaciju biljnih masti i ulja i pčelinjih 

proizvoda, koji se dobija mešanjem propolisa i smeše 

otopljenog pčelinjeg voska i ši maslaca sa biljnim uljima 

suncokreta, masline, kantariona, smilja, šargarepe, 

ruzmarina, ploda divlje ruže i ulja klica žitarica u 

odgovarajućem sastavu a koji se koristi za negu zdrave 

kože, prevenciju i lečenje patoloških promena na koži i 

sluzokoži, izazvanih bakterijama, virusima, gljivicama, 

alergenima, fizičkim povredama ili opekotinama, kod 

dece i odraslih. 

 

(54) MIXTURE OF VEGETABLE OILS AND FATS 

IN THE FORM OF CREAMS 

 

(57) Cream preparation containing a natural non-

synthetic combination of vegetable fats and oils and bee 

products, obtained by mixing propolis and a mixture of 

dissolved beeswax and sheabutter with sunflower oil, 

olives, St John’s wort, immortelle, carrots, rosemary, 

wild fruit germinated cereals of appropriate composition 

used for the care of healthy skin, the prevention and 

treatment of pathological changes in the skin and 

mucous membranes caused by bacteria, viruses, fungi, 

allergens, physical injuries or burns in children and 

adults. 
 

(51)  B67D 3/02 (2006.01)

 B65D 47/14 (2006.01) 
(11) 2018/1148 А1 

(21) P-2018/1148 (22) 01.10.2018. 

(54) ZATVARAČ SA ADAPTEROM NA SUDU ZA 

ISTICANJE TEČNOSTI GRAVITACIJOM 

(71) TOMIĆ, Goran, Zmaj Jovina 19,  

22300 Stara Pazova , RS 

(72) TOMIĆ, Goran, Zmaj Jovina 19,  

22300 Stara Pazova, RS 

(57) Zatvarač sa adapterom na sudu za isticanje tečnosti 

gravitacijom, pripada oblasti uređaja za regulisanje 

protoka tečnosti, odnosno, odnosi se na zatvarače sa 

uređajima za pražnjenje. Pronalazak se sastoji od 

zatvarača (2), adaptera (3) i filtera (18). Kad je zatvarač 

(2) postavljen na sudu (1) zatvara ga hermetično, a 

adapter (3) omogućava držanje suda (1) i isticanje tečnog 

napitka. Sud (1) se može puniti različitim napicima, 

prazniti do željene količine i skidati sa aparata pre 

potpunog pražnjenja bez razlivanja tečnog napitka po 

okolini. Pronalazak funkcioniše tako što vrh (22) na 

poklopcu (19) potiskuje sedište (17) u zatvaraču (2) i 

sabija oprugu (16), nakon čega tečni napitak iz suda (1) 

gravitacijom ističe kroz zatvarač (2), preko filtera (18) 

do potrošača. Tečni napitak prolazi prvo kroz otvor (12), 
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pa kroz prolaz (23), nakon čega prolazi kroz filter (18) i 

ulazi u grlo (24) adaptera (3). 

 

 
 

(54) CLOSURE WITH ADAPTER ON THE 

CONTAINER FOR THE OUTFLOW OF LIQUID BY 

GRAVITY 

 

(57) Closure with adapter on the container for the 

outflow of the liquid by gravity belongs to the field of 

devices for regulating the flow of liquid, i.e. it relates to 

closure with devices for discharge. The invention 

consists of a closure (2), an adapter (3) and a filter (18). 

When the closure (2) is installed the on container (1), it 

closes it hermetically and adapter (3) enables holding it 

on the container (1) and outflow of the liquid beverage. 

The container (1) can be filled with various beverages, 

emptied to desired amount and removed from the device 

for discharge before complete discharge without the 

spillage of the beverage. The invention functions in such 

a way that top (22) of the cap (19) presses the seal (17) 

into the closure (2) and compresses the spring (16), after 

that the liquid beverage from container (1) outflows by 

gravity through the closure (2) and then through filter 

(18) to the consumer. Liquid beverage flows through the 

opening (12), and then through passage (23), after that it 

flows through filter (18) and enters the neck (24) of the 

adapter (3). 
 

(51)  C08G 77/16 (2006.01)

 C09D 183/06 (2006.01)

 C09J 7/30 (2018.01) 

(11) 2018/1274 А1 

(21) P-2018/1274 (22) 24.10.2018. 

(54) POSTUPAK KONTROLE ADHEZIJE 

AKRILATNIH FILMOVA NA MESINGANOJ 

PODLOZI SA POBOLJŠANOM OTPORNOŠĆU 

PREMA GORENJU 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

Karnegijeva 4, 11120 Beograd, RS 

 

 

(72) TOMIĆ, Nataša, dr, Dunavska 21a,  11224 Beograd 

-Vrčin , RS; VUKSANOVIĆ, Marija, dr, Gospodar 

Jevremova 32a, 11000 Beograd, RS; GAJIĆ, 

KVAŠČEV, Maja, dr, Nikole Dobrovića 13/15, 11070 

Novi Beograd, RS; JANČIĆ, HEINEMANN, Radmila, 

dr, Gospodar Jevremova 32a, 11000 Beograd, RS; 

MARINKOVIĆ, Aleksandar, dr, Dušana Stojanovića 62,  

11271 Beograd -Bečmen, RS; RADOJEVIĆ, Vesna, dr, 

Cvijićeva 79/9, 11060 Beograd, RS 

(57) U okviru predmetnog pronalaska izvedeno je istaživanje 

uticaja stukture poliedarnih oligo silsekvioksana (POSS) na 

adheziju kompozitnih filmova na metalnoj podlozi. 

Kompozitni filmovi se sastoje od UV polimerizovane 

Bisfenol A-glicidil dimetakrilata i trietilen glikol 

dimetakrilat (Bis-GMA/TEGDMA) matrice i reaktivne 

POSS strukture za poboljšanje adhezije. Kompozitni 

filmovi napravljeni su sa 1, 3, 5 i 10 mas. % POSS 

reagenasa. Adhezija je procenjena pomoću ispitivanja 

mikrotvrdoće metodom po Vikersu. Ugao kvašenja 

kompozitnih filmova metalne podloge od mesinga meren je 

i poređen sa parametrom adhezije koji je dobijen iz merenja 

mikrotvrdoće. Optička mikroskopija pokazala je fazno 

razdvajanje POSS reagensa koji ukazuju na meru 

kompatibilnosti između matrice i svake čestice. Analiziran 

je oblik i veličina otiska i bio je u korelaciji sa kvalitetom 

adhezije. Metode korišćene u ovom radu za procenu jačine i 

kvaliteta adhezije jasno su pokazale da je poboljšanje 

adhezije Bis- GMA/TEGDMA matrice i POSS reagensa 

koji sadrži funkcionalnu hidoksilnu i metakrilnu grupu. 

 

(54) CONTROL PROCESS OF ADHESION OF 

ACRYLIC FILMS ON A BRASS SUBSTRATE WITH 

IMPROVED FIRE RESISTANCE 

 

(57) Within the scope of the present invention,the effect 

of the structure ofpolyhedral oligomeric silsesquioxane 

(POSS) on the adhesion of composite filmson metal 

supstrate has been researched. Composite filmscosistof 

UV polymerisedBisphenol A-glycidylmethacrylateandtriethylene 

glycol dimethacrylate (Bis-GMA/TEGDMA) matrixand 

reactive POSS structure to improve adhesion. Composite 

films are made with 1, 3, 5 and 10 wt. % of POSS 

reagents. Adhesion was assessedby Vickers micro-hardness 

test method. The wetting angle ofcomposite filmsof the 

brass metal substrate was measured and compared with the 

adhesion parameter obtained from the microhardness 

measurement.Optical microscopy showed phase separation 

of POSS reagentwhich indicating a measure of 

compatibility between the matrix and each particle. The 

shape and size of the print were analysed and correlated 

with the quality of adhesion. The methods used in this 

studyto evaluatethe strength and quality of adhesion clearly 

showed that the improvement of adhesion ofBis-

GMA/TEGDMA matrxand POSS reagentcontaining a 

functional hydroxyl and methacrylic group. 
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(51)  F23B 50/00 (2006.01) (11) 2018/1153 А1 

(21) P-2018/1153 (22) 02.10.2018. 

(54) LOŽIŠTA PARNIH I TOPLOVODNIH 

KOTLOVA I INDUSTRIJSKIH PEĆI ZASNOVANA 

NA PRIMENI GRAVITACIONE REŠETKE U 

KOJOJ MOGU DA SAGOREVAJU GRANULISANA 

GORIVA BIO I DRUGOG POREKLA DO 60% 

VLAŽNOSTI, DA SE GASIFIKUJU SUVA, I 

POSTUPAK SAGOREVANJA U NJIMA 

(71) VUJADINOVIĆ, Radislav, Svetozara Markovića 50, 

11000 Beograd, RS 

(72) VUJADINOVIĆ, Radislav, Svetozara Markovića 50, 

11000 Beograd, RS 

(57) Ložišta parnih i toplovodnih kotlova i industriјskih 

peći zasnovana na primeni gravitacione rešetke u kojoj 

mogu da sagorevaju granulisana goriva bio i drugog 

porekla, do 60% vlažnosti, da se gasifikuju suva, i 

postupak sagorevanja u njima poseduje: na vrhu jednu 

plafonsku vatrostalnu ravnu ploču (25); sa bočnih strana 

međusobno paralelene vertikalne zidove (57) i (58), u 

koje se oslanja niže postavljena kraća i ravna ploča (26), 

sa spoljne strane jedan limeni plašt (35); sa prednje 

strane jedan vertikalni vatrostalni zid (3) koji zatvara 

ložište i koji u donjem delu ima vrata (12); iznad vrata 

(12), u zidu (3), kružni otvor (4) za dotur goriva u 

ložište; ispred ložišta jedan prihvatni bunker (2a) 

granulisanog goriva; pužni dodavač (2) kojim se gorivo 

izuzima i uvodi u ložište kroz otvore (4); jedna ravna 

rešetka (6) za sušenje goriva na čiji se kraj nadovezuje 

gravitaciona rešetka (1). 

  

 
 

(54) THE COMBUSTORS OF STEAM AND HOT 

WATER BOILERS AND INDUSTRIALS FURNACES 

BASED ON THE APLICATION OF GRAVITY 

GRATE IN WHICH CAN BURN GRANULATED 

FUELS BIO AND OTHER ORIGIN, UP TO 60% 

HUMIDITY, TO BE GASIFIED DRIED, AND THE 

COMBUSTION PROCESS IN THEM 

 

(57) The combustors of steam and hot water boilers and 

industrial furnaces based on the application of a gravity 

grate in these can burn granulated fuels of bio of another 

origin, up to 60% humidity, to be gasified dried and the 

combustion process in them according to the 

requirement and has: on top of one ceiling-mounted fire-

resistant flat panel (25); on the sides of each other 

parallel vertical walls (57) and (58), in which the shorter 

and flat panel (26) are attached, on the outer side, a tin 

sheath (35); on the front, a vertical refractory wall (3) 

closing the furnace and having a door (12) in the lower 

part; at a certain height above the door (12), in the wall 

(3), a circular opening (4) for fueling the fuel in the 

furnace; in front of the firebox one receiving bunker (2a) 

of granular fuel; a worm feeder (2) to exit the fuel and 

into the furnace through the holes (4); one flat fuel grate 

(6) whose end is attached to the gravity grate (1). 
 

(51)  F24S 20/00 (2018.01)

 F24S 10/40 (2018.01)

 F24S 10/70 (2018.01) 

(11) 2018/1287 А1 

(21) P-2018/1287 (22) 28.10.2018. 

(54) CEVASTI VAKUUMSKI PRATEĆI 

PRIJEMNIK SUNČEVE ENERGIJE SA 

ROTACIONIM APSORBERIMA 

(71) RUDIĆ, VRANIĆ, Marinko , 27. Marta 3/f, 24000, 

Subotica, RS 

(72) RUDIĆ, VRANIĆ, Marinko , 27. Marta 3/f, 24000, 

Subotica, RS 

(57) Cevasti vakuumski prateći prijemnik sunčeve 

energije sa rotacionim cevima koji se sastoji od cevnog 

registra (A), sklopa apsorbera (B) i prenosnog 

mehanizma (C). Sklop apsorbera (B) je postavljen na 

cevni registar tako da se može rotirati oko cevi cevnog 

registra (G) kroz koju protiče radni fluid. Na taj način 

omogućena je rotacija apsorpcione površine za pun krug 

oko ose cevi registra (G) bez primene zaptivača. Rotacija 

apsorpcione površine se ostvaruje pomoću pužnog 

pogona sa zajedničkim vretenom (C1), pužnim 

točkovima (C2), i ležištem vretena (C3). 
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(54) EVACUATED TUBE SOLAR COLLECTOR 

WITH ROTARY ABSORBERS 

 

(57) A tubular vacuum solar collector receiver with 

rotary tubes consisting of a pipe register (A), an absorber 

assembly (B) and a transmission mechanism (C). The 

absorber assembly (B) is mounted on the tubular register 

so that it can rotate around the tube register (G) through 

which the working fluid flows. In this way, the rotation 

of the absorption surface for a full circle around the axis 

of the register tube (G) is possible without the use of a 

sealant. The rotation of the absorption surface is 

achieved by a worm drive with a common spindle (C1), 

worm wheels (C2), and a spindle bearing (C3). 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01B 29/04 (2006.01) (11) 60010 B1 

(21) P-2020/0246 (22) 26.09.2017. 

(30) FR  30.09.2016.  1659462 

(96) 26.09.2017.   17193088.6 

(97) 04.12.2019.   EP3300555 B   2019/49   FR 

(54) PNEUMATSKI ELEMENT ZA 

POLJOPRIVREDNI ALAT KOJI OBUHVATA 

KRUTU OSNOVICU 

PNEUMATIC ELEMENT OF AN AGRICULTURAL 

TOOL COMPRISING A RIGID BASE 

(73) OTICO, 20 rue Gabriel Garnier - Les Praillons, 

77650 Chalmaison, FR 

(72) PIOU, Denis, RN 6 Le petit Villeblevin,  

89340 Villeblevin, FR 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  A01B 63/00 (2006.01)

 A01B 63/02 (2006.01)

 A01D 34/42 (2006.01)

 A01D 34/63 (2006.01)

 A01D 43/00 (2006.01)

 A01D 43/08 (2006.01) 

(11) 60028 B1 

(21) P-2019/1661 (22) 26.09.2018. 

(30) DE  13.10.2017.  102017123850 

(96) 26.09.2018.   18196921.3 

(97) 20.11.2019.   EP3469865 B   2019/47   DE 

(54) MULČER SA ČEKIĆEM I KOSILICOM SA 

SRPOM 

MULCHING DEVICE WITH HAMMER AND 

SICKLE MOWER 

(73) FISCHER MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, 

Niedere Klinge 16, 74376 Gemmrigheim, DE 

(72) BEUTEL, Dr. Reiner, Lindenstrasse 23, 71634 

Ludwigsburg, DE; REBER, Dieter, Niedere Klinge 18, 

74376 Gemmrigheim, DE 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  A01K 67/027 (2006.01)

 C07K 14/705 (2006.01) 
(11) 59997 B1 

(21) P-2020/0224 (22) 26.10.2012. 

(30) US  28.10.2011.  201161552584 P 

(96) 26.10.2012.   17171524.6 

(97) 27.11.2019.   EP3272214 B   2019/48   EN 

(54) GENETSKI MODIFIKOVANI MIŠEVI SA 

EKSPRESIJOM HIMERNIH MOLEKULA KLASE 

II GLAVNOG KOMPLEKSA 

HISTOKOMPATIBILNOSTI (MHC) 

GENETICALLY MODIFIED MICE EXPRESSING 

CHIMERIC MAJOR HISTOCOMPATIBILITY 

COMPLEX (MHC) II MOLECULES 

(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 

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

(72) MACDONALD, Lynn, c/o Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, 

Tarrytown, NY New York 10591, US; MURPHY, 

Andrew, J., c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 

Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY New York 

10591, US; TU, Naxin, c/o Regeneron Pharmaceuticals, 

Inc. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY New 

York 10591, US; GURER, Cagan, c/o Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, 

Tarrytown, NY New York 10591, US; VORONINA, 

Vera, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw 

Mill River Road, Tarrytown, NY New York 10591, US; 

STEVENS, Sean, 12848 Caminito De Las Olas, Del 

Mar, CA California 92014, US 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  A01N 43/50 (2006.01)

 A01P 13/00 (2006.01) 
(11) 60016 B1 

(21) P-2020/0138 (22) 26.06.2015. 

(30) US  26.06.2014.  201462017273 P 

EP  21.07.2014.  14177820 

(86) WO 26.06.2015.   PCT/EP2015/064555 

(87) WO 30.12.2015.   WO 2015/197831 

(96) 26.06.2015.   15731603.5 

(97) 27.11.2019.   EP3160227 B   2019/48   EN 

(54) TRETIRANJE SEMENA INHIBITORIMA 

ACETOLAKTAT SINTAZE (ALS) 

SEED TREATMENT WITH ACETOLACTATE 

SYNTHASE (ALS) INHIBITORS 

(73) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V., 

Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, NL 

(72) PFENNING, Matthias, Raiffeisenstr. 6, 67365 

Schwegenheim, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A01N 47/36 (2006.01)

 A01N 47/38 (2006.01)

 A01P 13/00 (2006.01) 

(11) 59999 B1 

(21) P-2020/0234 (22) 05.08.2014. 

(30) EP  09.08.2013.  13179813 

(86) WO 05.08.2014.   PCT/EP2014/066777 

(87) WO 12.02.2015.   WO 2015/018812 

(96) 05.08.2014.   14747648.5 

(97) 15.01.2020.   EP3030078 B   2020/03   EN 

(54) TROČLANE HERBICIDNE KOMBINACIJE 

KOJE SADRŽE MEZOSULFURON-METIL, 

JODOSULFURON-METIL I TIENKARBAZON-

METIL 
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TERNARY HERBICIDE COMBINATIONS 

COMPRISING MESOSULFURON-METHYL, 

IODOSULFURON-METHYL  AND 

THIENCARBAZONE-METHYL 

(73) BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT, Alfred-Nobel-Strasse 50, 

40789 Monheim am Rhein, DE 

(72) ZÖLLKAU, Achim, Am Kliepesch 12, 50859 Köln, 

DE; SCHREIBER, Dominique, Moulin de Reignier 4, F-

37500 Anche, FR 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  A21D 10/04 (2006.01)

 A21C 1/00 (2006.01)

 A21C 1/02 (2006.01)

 A21C 1/10 (2006.01)

 A21C 1/14 (2006.01)

 A21C 5/00 (2006.01)

 A21D 6/00 (2006.01)

 A21D 8/02 (2006.01)

 B01F 7/00 (2006.01)

 B01F 7/16 (2006.01)

 B01F 13/10 (2006.01) 

(11) 60008 B1 

(21) P-2020/0195 (22) 24.07.2012. 

(30) RU  02.08.2011.  2011132372 

(86) WO 24.07.2012.   PCT/RU2012/000603 

(87) WO 07.02.2013.   WO 2013/019148 

(96) 24.07.2012.   12819326.5 

(97) 20.11.2019.   EP2740363 B   2019/47   EN 

(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE HLEBA IZ 

AERISANOG TESTA 

METHOD FOR PRODUCING BREAD FROM 

AERATED DOUGH 

(73) EVSEEV, Nikolay, Vladimirovich, ul. Lomonosova 

114/8-180, Voronezh 394087, RU 

(72) EVSEEV, Nikolay, Vladimirovich, ul. Lomonosova 

114/8-180, Voronezh 394087, RU 

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

11000 Beograd 
 

(51)  A47L 15/44 (2006.01)

 A47L 15/00 (2006.01)

 D06F 39/00 (2020.01) 

(11) 59996 B1 

(21) P-2020/0209 (22) 15.04.2015. 

(30) AT  30.04.2014.  503152014 

(86) WO 15.04.2015.   PCT/EP2015/058191 

(87) WO 05.11.2015.   WO 2015/165732 

(96) 15.04.2015.   15717476.4 

(97) 22.01.2020.   EP3136938 B   2020/04   DE 

(54) DOZATOR I SISTEM ZA DOZIRANJE ZA 

DOZIRANO ISPUŠTANJE HEMIJSKIH 

SUPSTANCI IZ PAKOVANJA U MAŠINU ZA 

PRANJE POSUĐA ILI VEŠA 

 

 

DISPENSING DEVICE AND METERING SYSTEM 

FOR METERED RELEASE OF CHEMICAL 

SUBSTANCES STORED IN PACKS TO A 

DISHWASHER OR WASHING MACHINE 

(73) HAGLEITNER, Hans, Georg, Lindenallee 11,  

5700 Zell am See, AT 

(72) HAGLEITNER, Hans, Georg, Lindenallee 11,  

5700 Zell am See, AT 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  A61D 7/04 (2006.01)

 A61M 15/00 (2006.01)

 A61M 15/08 (2006.01)

 A61M 16/08 (2006.01)

 A61M 16/20 (2006.01)

 B05B 11/00 (2006.01) 

(11) 60034 B1 

(21) P-2020/0298 (22) 19.08.2014. 

(30) EP  20.08.2013.  13004111 

(86) WO 19.08.2014.   PCT/EP2014/002266 

(87) WO 26.02.2015.   WO 2015/024650 

(96) 19.08.2014.   14766655.6 

(97) 25.12.2019.   EP3035885 B   2019/52   EN 

(54) INHALATOR 

INHALER 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 

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

(72) RAHMEL, Marcus, Boehringer Ingelheim GmbH, 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE; 

AVEN, Michael, Boehringer Ingelheim GmbH, Binger 

Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE; 

FRANZMANN, Benjamin, Boehringer Ingelheim 

GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE; SCHUY, Steffen, Boehringer Ingelheim GmbH, 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE; 

WACHTEL, Herbert, Boehringer Ingelheim GmbH, 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE; 

CHRIST, Alexander, DESIGNquadrat GbR, 

Schmiedhofsweg 1, 50769 Koeln, DE; WERGEN, Horst, 

DESIGNquadrat GbR, Schmiedhofsweg 1, 50769 Koeln, 

DE; ENDERT, Guido, DESIGNquadrat GbR, 

Schmiedhofsweg 1, 50769 Koeln, DE 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  A61G 7/10 (2006.01)

 A61G 7/00 (2006.01)

 A61G 7/02 (2006.01) 

(11) 60049 B1 

(21) P-2020/0333 (22) 07.07.2016. 

(86) WO 07.07.2016.   PCT/ES2016/070512 

(87) WO 11.01.2018.   WO 2018/007655 

(96) 07.07.2016.   16750875.3 

(97) 25.12.2019.   EP3351230 B   2019/52   EN 

(54) NOSILA ZA OSOBE SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 
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(73) BORGES, BELZA, Manuel, Jacinto, Avda. Buenos 

Aires 67, 38005 Santa Cruz de Tenerife, ES 

(72) BORGES BELZA, Manuel, Jacinto, Avda. Buenos 

Aires 67, 38005 Santa Cruz de Tenerife, ES 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 9/20 (2006.01)

 A61K 9/28 (2006.01)

 A61K 31/424 (2006.01)

 A61K 31/43 (2006.01) 

(11) 60054 B1 

(21) P-2020/0214 (22) 18.09.2014. 

(30) EP  20.09.2013.  13185368 

(86) WO 18.09.2014.   PCT/EP2014/069852 

(87) WO 26.03.2015.   WO 2015/040093 

(96) 18.09.2014.   14766730.7 

(97) 12.02.2020.   EP3046548 B   2020/07   EN 

(54) TABLETA KOJA SADRŽI KROSPOVIDON 

TABLET COMPRISING CROSPOVIDONE 

(73) CENTRIENT PHARMACEUTICALS 

NETHERLANDS B.V., Alexander Fleminglaan 1,  

2613 AX Delft, NL 
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IT  08.03.2013.  MI20130354 

(96) 04.03.2014.   17169929.1 

(97) 19.02.2020.   EP3219316 B   2020/08   EN 

(54) SMEŠA MASNIH KISELINA (GMK, GRUPA 

MASNIH KISELINA) ZA PRIMENU U LEČENJU 

INFLAMATORNIH PATOLOGIJA 

MIXTURE OF FATTY ACIDS (F.A.G., FATTY 

ACIDS GROUP) FOR USE IN THE TREATMENT OF 

INFLAMMATORY PATHOLOGIES 
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Palazzo Work, 36015 Schio (VI), IT 
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(21) P-2020/0186 (22) 15.06.2017. 

(30) IT  20.06.2016.  UA20164510 

(86) WO 15.06.2017.   PCT/EP2017/064661 

(87) WO 28.12.2017.   WO 2017/220421 

(96) 15.06.2017.   17734652.5 

(97) 04.12.2019.   EP3472255 B   2019/49   EN 

(54) DODATNA KOMPOZICIJA PROTIV 

ZALEĐIVANJA ZA BITUMINOZNE 

KONGLOMERATE 

ANTI-ICING ADDITIVE COMPOSITION FOR 

BITUMINOUS CONGLOMERATES 

(73) ITERCHIMICA S.R.L., Via G. Marconi 21, 24040 

Suisio (BG), IT 

(72) BERTULETTI, Elisa, c/o ITERCHIMICA S.r.l. Via 

G. Marconi 21, 24040 Suisio (BG), IT; BARUZZI, 

Piero, c/o ITERCHIMICA S.r.l. Via G. Marconi 21, 

24040 Suisio (BG), IT; GIANNATTASIO, Federica, c/o 

ITERCHIMICA S.r.l. Via G. Marconi 21, 24040 Suisio 

(BG), IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  C12N 15/113 (2010.01)

 A61K 31/7125 (2006.01)

 A61P 13/12 (2006.01) 

(11) 60014 B1 

(21) P-2019/1380 (22) 08.10.2013. 

(30) US  09.10.2012.  201261711514 P 

US  13.03.2013.  201361779137 P 

(86) WO 08.10.2013.   PCT/US2013/063884 

(87) WO 17.04.2014.   WO 2014/058881 

(96) 08.10.2013.   13777458.4 

(97) 31.07.2019.   EP2906698 B   2019/31   EN 
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(54) POSTUPCI ZA LEČENJE ALPORTOVOG 

SINDROMA 

METHODS FOR TREATMENT OF ALPORT 

SYNDROME 

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

(72) DUFFIELD, Jeremy, 3545 John Hopkins Court 

Suite 210, San Diego, California 92121, US; BHAT, 

Balkrishen, 3545 John Hopkins Court Suite 210, San 

Diego, California 92121, US; MACKENNA, Deidre, 

3545 John Hopkins Court Suite 210, San Diego, 

California 92121, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  C12Q 1/686 (2018.01)

 C12Q 1/6886 (2018.01) 
(11) 60032 B1 

(21) P-2020/0227 (22) 18.05.2016. 

(30) SE  18.05.2015.  1550629 

(86) WO 18.05.2016.   PCT/EP2016/061121 

(87) WO 24.11.2016.   WO 2016/184902 

(96) 18.05.2016.   16723135.6 

(97) 27.11.2019.   EP3298162 B   2019/48   EN 

(54) DETEKCIJA CILJNE NUKLEINSKE 

KISELINE I VARIJANTI 

DETECTION OF TARGET NUCLEIC ACID AND 

VARIANTS 

(73) SAGA DIAGNOSTICS AB, Scheelevägen 2, MV-

406, 223 81 Lund, SE 

(72) SAAL, Lao, Hayamizu, Magle Lilla Kyrkgata 18, 

223 81 Lund, SE; GEORGE, Anthony, Miles, 

Magistratsvägen 55 RB, 226 44 Lund, SE 

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

11000 Beograd 
 

(51)  E03D 11/02 (2006.01)

 E03D 11/06 (2006.01)

 E03D 11/08 (2006.01) 

(11) 60052 B1 

(21) P-2020/0204 (22) 20.07.2015. 

(30) GB  18.07.2014.  201412805 

(86) WO 20.07.2015.   PCT/GB2015/052096 

(87) WO 21.01.2016.   WO 2016/009230 

(96) 20.07.2015.   15741299.0 

(97) 01.01.2020.   EP3169854 B   2020/01   EN 

(54) JEDINICA WC ŠKOLJKE 

TOILET BOWL UNIT 

(73) IDEAL STANDARD INTERNATIONAL NV, 

Corporate Village - Gent Building, Da Vincilaan, 2, 

1935 Zaventem, BE 

(72) PEARSON, John, Mark, Richard, c/o Ideal 

Standard (UK) Limited The Bathroom Works, National 

Avenue, Hull, Humberside HU5 4HS, GB; HEATON, 

Michael, Ian, c/o Ideal Standard (UK) Limited The 

Bathroom Works, National Avenue, Hull, Humberside 

HU5 4HS, GB 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 

(51)  E04D 3/35 (2006.01) (11) 60040 B1 

(21) P-2020/0280 (22) 29.09.2015. 

(30) IT  29.09.2014.  MI20141697 

(86) WO 29.09.2015.   PCT/EP2015/072456 

(87) WO 07.04.2016.   WO 2016/050784 

(96) 29.09.2015.   15778239.2 

(97) 29.01.2020.   EP3201409 B   2020/05   EN 

(54) POSTUPAK ZA POKRIVANJE KROVA 

METHOD OF COVERING A ROOF 

(73) ISOPAN S.P.A., Via Augusto Righi 7,  

37135 Verona, IT 

(72) GUERRINI, Daniele, c/o ISOPAN S.p.A., Via 

Augusto Righi 7, I-37135 Verona, IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  E04H 9/02 (2006.01)

 E04B 1/21 (2006.01)

 E04B 1/48 (2006.01)

 E04F 11/02 (2006.01)

 E04F 11/022 (2006.01) 

(11) 60035 B1 

(21) P-2020/0152 (22) 27.02.2015. 

(30) NO  03.03.2014.  20140278 

(86) WO 27.02.2015.   PCT/IB2015/051467 

(87) WO 11.09.2015.   WO 2015/132702 

(96) 27.02.2015.   15714024.5 

(97) 05.02.2020.   EP3119964 B   2017//04   EN 

(54) GRAĐEVINSKI SPOJ OTPORAN NA 

ZEMLJOTRES I STEPENIŠNI SISTEM OTPORAN 

NA ZEMLJOTRES 

AN EARTHQUAKE RESISTANT BUILDING 

CONNECTION AND AN EARTHQUAKE 

RESISTANT STAIRCASE SYSTEM 

(73) SVEIN BERG HOLDING AS, Øran Vest, 6300 

Åndalsnes, NO 

(72) BERG, Svein, Einagata 18, N-6320 Isfjorden, NO 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  E21B 17/042 (2006.01) (11) 60060 B1 

(21) P-2020/0289 (22) 29.12.2015. 

(30) AT  13.01.2015.  162015 

(86) WO 29.12.2015.   PCT/AT2015/000165 

(87) WO 21.07.2016.   WO 2016/112415 

(96) 29.12.2015.   15820024.6 

(97) 05.02.2020.   EP3245378 B   2020/06   DE 

(54) RASTAVLJIVA NAVOJNA VEZA SA 

ASIMETRIČNOM PREVLAKOM 

THREADED CONNECTION WITH ASYMMETRIC 

COATING 

(73) VOESTALPINE TUBULARS GMBH & CO KG, 

Alpinestraße 17, 8652 Kindberg-Aumühl, AT 

(72) SCHAFFER, Markus, Turnplatzsiedlung 9, 8670 

Krieglach, AT; WINKLER, Peter, Alter Sommer 46, 

8670 Krieglach, AT; LEITNER, Reinhard, 

Salzackerstraße 16, 8650 Kindberg, AT; 
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SCHALKHAMMER, Thomas, Sperkerriegel 30,  

2811 Wiesmath, AT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  F16L 53/00 (2018.01) (11) 60011 B1 

(21) P-2020/0248 (22) 29.02.2012. 

(30) DE  20.05.2011.  102011102151 

(96) 29.02.2012.   12001338.8 

(97) 04.12.2019.   EP2527702 B   2019/49   DE 

(54) FLUIDNI VOD 

FLUID CONDUIT 

(73) NORMA GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 

63477 Maintal, DE 

(72) ECKARDT, Carsten, Vogelsbergstr. 9, 63486 

Bruchköbel, DE; MANN, Stephan, Im Streitfeld 5, 

63599 Biebergemünd, DE; RASTETTER, Marc, 

Huckelheimer Weg 24, 63599 Biebergemünd, DE; 

READ, Cameron, Apt 1001. 80 Lorimer Street, 

Docklands Vic 3008, AU; SEIBEL, Knut, Auf dem 

Hansenberg 21, 63674 Altenstadt, DE 

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

11000 Beograd 
 

(51)  F24S 23/00 (2018.01)

 F24S 23/30 (2018.01)

 F24S 30/452 (2018.01)

 F24S 60/00 (2018.01)

 F24S 80/60 (2018.01)

 F24S 80/65 (2018.01) 

(11) 60046 B1 

(21) P-2020/0179 (22) 19.12.2014. 

(86) WO 19.12.2014.   PCT/IB2014/067159 

(87) WO 02.07.2015.   WO 2015/097629 

(96) 19.12.2014.   14833266.1 

(97) 20.11.2019.   EP3234476 B   2019/47   EN 

(54) SOLARNI KOLEKTOR 

SOLAR COLLECTOR 

(73) SCHILDER, Johannes, Jacobus, Maria, Bonifatius 

Guytstraat 20, 1132 CT Volendam, NL 

(72) SCHILDER, Johannes, Jacobus, Maria, Bonifatius 

Guytstraat 20, 1132 CT Volendam, NL 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F27D 17/00 (2006.01)

 B01D 46/00 (2006.01)

 B01D 46/02 (2006.01)

 B01D 46/04 (2006.01)

 C21B 7/22 (2006.01)

 C21C 5/40 (2006.01) 

(11) 60058 B1 

(21) P-2020/0278 (22) 20.10.2015. 

(96) 20.10.2015.   15190600.5 

(97) 25.12.2019.   EP3159639 B   2019/52   EN 

(54) POSTUPAK ZA PREČIŠĆAVANJE PEĆNOG 

GASA 

PROCESS FOR CLEANING FURNACE GAS 

(73) DANIELI CORUS BV, Rooswijkweg 291,  

1951 ME Velsen Noord, NL 

(72) EWALTS, Wouter, Bernd, Lentepark 80, 2151 EV 

Nieuw Vennep, NL; KLUT, Pieter, Dirk, Dr. Jacobilaan 

2, 1901 KH Castricum, NL 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  G01N 33/02 (2006.01)

 A23K 10/00 (2016.01)

 A23K 30/00 (2016.01)

 A23K 40/00 (2016.01)

 G06K 17/00 (2006.01) 

(11) 60037 B1 

(21) P-2020/0203 (22) 12.02.2018. 

(30) US  13.02.2017.  201715431597 

EP  13.02.2017.  17155896 

(96) 12.02.2018.   18156218.2 

(97) 18.12.2019.   EP3361248 B   2019/51   EN 

(54) POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE UTICAJA 

TOKOM PRERADE NA NUTRITIVNU 

VREDNOST SIROVINA ŽIVOTINJSKE HRANE 

METHOD FOR THE DETERMINATION OF 

PROCESSING INFLUENCES ON THE 

NUTRITIONAL VALUE OF FEEDSTUFF RAW 

MATERIALS 

(73) EVONIK OPERATIONS GMBH, Rellinghauser 

Straße 1-11, 45128 Essen, DE 

(72) WILTAFSKY, Markus, Hüttenberger Str. 64, 63776 

Mömbris, DE; REIMANN, Ingolf, Albert-Schweitzer-

Str. 19, 64354 Reinheim, DE; FICKLER, Johann, 

Langgasse 8, 63853 Mömlingen, DE; RADEMACHER-

HEILSHORN, Meike, Eichenkamp 1a, 27628 

Wulsbüttel, DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  G06K 19/06 (2006.01)

 G06K 17/00 (2006.01) 
(11) 60025 B1 

(21) P-2020/0270 (22) 22.09.2015. 

(30) US  23.09.2014.  201462053905 P 

US  04.12.2014.  201414561215 

(86) WO 22.09.2015.   PCT/US2015/051517 

(87) WO 31.03.2016.   WO 2016/049062 

(96) 22.09.2015.   15844793.8 

(97) 25.12.2019.   EP3198526 B   2019/52   EN 

(54) POSTUPCI I SISTEM ZA VERIFIKACIJU 

AUTENTIČNOSTI OZNAKE 

METHODS AND A SYSTEM FOR VERIFYING THE 

AUTHENTICITY OF A MARK 

(73) SYS-TECH SOLUTIONS, INC., One Research 

Way, Princeton, NJ 08540, US 

(72) SOBORSKI, Michael, L., 8 Philip Court, 

Allentown, NJ 08501, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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(51)  G07C 15/00 (2006.01)

 G07F 17/32 (2006.01) 
(11) 60045 B1 

(21) P-2020/0267 (22) 27.07.2012. 

(30) US  28.07.2011.  201161512737 P 

(96) 27.07.2012.   12178312.0 

(97) 18.12.2019.   EP2551829 B   2019/51   EN 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA LUTRIJSKE IGRE 

SA OGRANIČENIM MOGUĆNOSTIMA 

FIXED ODDS LOTTERY GAMING SYSTEM & METHOD 

(73) GRUBMÜLLER, Walter, Deutschstrasse 3, 1230 

Vienna, AT 

(72) GRUBMÜLLER, Walter, Deutschstrasse 3, 1230 

Vienna, AT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  G21B 1/05 (2006.01)

 H05H 1/54 (2006.01) 
(11) 60005 B1 

(21) P-2020/0050 (22) 12.10.2015. 

(30) US  13.10.2014.  201462063382 P 

US  15.10.2014.  201462064346 P 

(86) WO 12.10.2015.   PCT/US2015/055172 

(87) WO 21.04.2016.   WO 2016/061001 

(96) 12.10.2015.   15851349.9 

(97) 20.11.2019.   EP3187028 B   2019/47   EN 

(54) SISTEM ZA SJEDINJAVANJE I 

KOMPRIMOVANJE KOMPAKTNIH TORUSA 

SYSTEM FOR MERGING AND COMPRESSING 

COMPACT TORI 

(73) TAE TECHNOLOGIES, INC., 19631 Pauling, 

Foothill Ranch, CA 92610, US 

(72) BINDERBAUER, Michl, 19631 Pauling, Foothill 

Ranch,California 92610, US; BYSTRITSKII, Vitaly, 91 

Schubert Court, Irvine, California 92617, US; TAJIMA, 

Toshiki, 26741 Portola Parkway 1E136, Foothill Ranch, 

California 92610, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H01R 43/20 (2006.01)

 H01R 13/432 (2006.01) 
(11) 59998 B1 

(21) P-2020/0232 (22) 03.10.2016. 

(96) 03.10.2016.   16192019.4 

(97) 04.12.2019.   EP3301769 B   2019/49   DE 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA OPREMANJE 

KUĆIŠTA UTIKAČA PRETHODNO 

SKLOPLJENIM KRAJEVIMA KABLA NIZA 

KABLOVA 

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM 

BESTÜCKEN EINES STECKERGEHÄUSES MIT 

KONFEKTIONIERTEN KABELENDEN EINES 

KABELSTRANGS 

(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6, 6036 

Dierikon, CH 

(72) BUSSMANN, Thomas, Mühle 8, 6424 Lauerz, CH; 

ESTERMANN, Beat, Jostmelken, 6036 Dierikon, CH 

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

(51)  H04L 12/58 (2006.01) (11) 60059 B1 

(21) P-2020/0288 (22) 19.10.2012. 

(96) 19.10.2012.   12382407.0 

(97) 04.03.2020.   EP2723023 B   2020/10   EN 

(54) POSTUPAK ZA REGISTRACIJU I 

SERTIFIKACIJU PRIJEMA ELEKTRONSKE 

POŠTE 

METHOD FOR THE REGISTRATION AND 

CERTIFICATION OF RECEIPT OF ELECTRONIC MAIL 

(73) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS 

S.A., Parque Tecnólogico Agroalimentario, Edificio H1, 

2ª planta, 25003 Lleida, ES 

(72) SAPENA,SOLER, Francisco, Parque tecnólogico 

agroalimentario, edificio H1, 2ª planta, 25003 Lleida, ES 

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

(51)  H04L 29/06 (2006.01) (11) 60024 B1 

(21) P-2020/0237 (22) 05.09.2012. 

(30) DE  07.09.2011.  102011082237 

(96) 05.09.2012.   12183114.3 

(97) 04.12.2019.   EP2568681 B   2019/49   DE 

(54) MREŽNI KOMUNIKACIONI UREĐAJ ZA 

KOMUNIKACIJU PREKO KOMUNIKACIONE 

MREŽE 

NETWORK COMMUNICATION DEVICE FOR 

COMMUNICATING OVER A COMMUNICATION 

NETWORK 

(73) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-

Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(72) KÖNIGSHOFEN, Thomas, Rudolf-Hahn-Str. 28, 

53225 Bonn, DE; PEUSQUENS, Dr., Rüdiger, Rudi-

Tonn-Platz 8, 50354 Hürth, DE; SCHUSTER, Andreas, 

Im Äuelchen 45, 53177 Bonn, DE 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD, 

Strumička 51, 11000 Beograd 
 

(51)  H05B 37/02 (2006.01) (11) 60027 B1 

(21) P-2020/0277 (22) 10.11.2014. 

(96) 10.11.2014.   14192582.6 

(97) 01.01.2020.   EP3018980 B   2020/01   EN 

(54) METODA ZA RAD I KONTROLISANJE 

MREŽE SVETALA 

METHOD FOR OPERATING AND CONTROLLING 

A NETWORK OF LIGHTS 

(73) SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE 

(72) SCHRÖDER, Helmut, Tulpenweg 16, 65201 

Wiesbaden, DE; BRAND, Daniel, Hildegardisstrasse 6, 

50735 Köln, DE; WELLENS, Didier, Bloemenlaan 52, 

1950 Kraainem, BE 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.03.2020. до 15.04.2020. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

52441 промењена је у ATLANTIC CEDEVITA, d.o.o., 

Planinska 15, Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

53059 промењена је у BioNTech SE, An der Goldgrube 

12, 55131 Mainz, DE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

53489 промењена је у Array BioPharma Inc., 3200 

Walnut Street, Boulder, CO 80301, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54478 промењена је у BioCC OÜ, Kreutzwaldi 1, 

51014 Tartu, EE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

55057 промењена је у URIACH ITALY S.r.l., Presso 

Centro Direzionale Milanofiori snc Palazzo F6 Strada 1, 

20090 Assago (MI), IT; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56058 промењена је у Innovattions4Flooring Holding 

N.V., Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, 

Willemstad, CW; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56345 промењена је у Kyowa Kirin Co., Ltd., 1-9-2 

Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56399 промењена је у Kyowa Kirin Co., Ltd., 1-9-2 

Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56401 промењена је у Kyowa Kirin Co., Ltd., 1-9-2 

Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP; 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

57391 промењена је у Ubiquiti Inc., 685 Third Ave., 

27th Floor, New York, NY 10017, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

57990 промењена је у Aliaxis Deutschland GmbH, 

Steinzeugstrasse 50, 68229 Mannheim, DE; 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 53059 извршен је пренос на 

BioNTech AG, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE; 

 

За патент бр. 53059 извршен је пренос на 4SC 

AG, Fraunhoferstrasse 22, 82152 Planegg-Martinsried, DE; 

 

За патент бр. 56038 извршен је пренос на 

Nucana PLC, 3 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, GB; 

 

За патент бр. 56058 извршен је пренос на I4F 

LICENSING NV, Oude Watertorenstraat 25, B-3930 

Hamont-Achel, BE; 

 

За патент бр. 56653 извршен је пренос на I4F 

LICENSING NV, Oude Watertorenstraat 25, B-3930 

Hamont-Achel, BE; 

 

За патент бр. 58734 извршен је пренос на 

Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street , Boulder, 

CO 80301 , US; 

 

За патент бр. 58849 извршен је пренос на 

Nucana PLC, 3 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, GB; 

 

За патент бр. 59087 извршен је пренос на Tau 

ACT GmbH, Gosslerstr. 17, 14195 Berlin, DE; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
од 16.03.2020. до 15.04.2020. године 

  

Eвропски патент EP2120884 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 51584, носиоца BOEHRINGER 

INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Binger 

Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE, нису 

имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP2178809 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 51732, носиоца BOREALIS AGROLINZ 

MELAMINE GMBH, St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, 

AT, нису имали дејства од почетка.  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

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

 

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

 

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

Applications 
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 

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

 

 (51) Класификациона ознака по 

Међународној класификацији патената 

 Број објаве европске пријаве 

патента 

(23) Датум повлачења/одбијања захтева 

(30) Подаци о праву првенства међународне пријаве патента 

(86) Број и датум подношења међународне пријаве патента  

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

(87) Број и датум међународне објаве пријаве патента 

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

објављена 

(41) Датум када је податак постао доступан јавности 

(54) Назив проналаска на енглеском језику 

(71) Подаци о подносиоцу пријаве 

(72) Подаци о проналазачу 

(74) Подаци о пуномоћнику 

 

 ________________ 

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

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

PCT  prijave) означене су звездицом. 

________________ 

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

повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO 
Patent Bulletin бр. 12/2020 – 16/2020  (18.03.2020. до 15.04.2020.). 

 
________________ 

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 ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A61B   17/32 (2006.01)  (11) EP 3524189 A1 

 A61B   18/14 (2006.01) 

 A61B   17/28 (2006.01) 

(30) US 15.07.2009. 50376609 

 US 15.07.2009. 50376909 

 US 15.07.2009. 50377009 

(96) EP 19162299.2   12.07.2010.   EN 

(97) EP 3524189   14.08.2019.   201933   EN 

(54) ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT 

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

Frailes Industrial Park, Guaynabo 00969, PR 

(72) WITT, DAVID A., 1187 Chaucer Place, 

Maineville, OH 45039, US 

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

Lebanon, OH 45036, US 

WIENER, EITAN T., 9519 Croton Drive, Cincinnati, 

45242, US 

WAN, SHAN, 5667 Richmond Park Drive, Mason,  

OH 45040, US 

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

OH 45140, US 

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

OH 45050, US 

GIORDANO, JAMES R., 5647 Chestnutview Lane, 

Milford, OH 45150, US 

DINARDO, BRIAN, 10052 Old Farm Court, Cincinnati, 

OH 45242, US 

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

OH 45069, US 

MESSERLY, JEFFREY D., 2181 Telegraph Court, 

Cincinnati, 45244, US 

(74) BETTRIDGE, PAUL SEBASTIAN, Carpmaels 

& Ransford LLP One Southampton Row, London 

WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61B   17/32 (2006.01)  (11) EP 3524193 A1 

 B06B    1/06 (2006.01) 

(30) US 24.06.2009. 49090609 

 US 24.06.2009. 49093309 

 US 24.06.2009. 49094809 

 US 24.06.2009. 49092209 

(96) EP 19167066.0   21.06.2010.   EN 

(97) EP 3524193   14.08.2019.   201933   EN 

(54) ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENTS 
(71) ETHICON ENDO-SURGERY, INC., 4545 Creek 

Road, Cincinnati, OH 45242, US 

(72) MADAN, ASHVANI, K., 6842 Keeneland Way, 

Mason, OH Ohio 45040, US 

BIALCZAK, SHAWN, D., 8 Alexandia Pike, Ft 

Thomas, KY Kentucky 41075, US 

HOUSER, KEVIN, L., 570 Foliage Lane, Springboro, 

OH Ohio 45066, US 

NIELD, SCOTT, A., 3125 Crowfoot Drive, Hamilton, 

OH Ohio 45011, US 

VOEGELE, AARON, C., 143 Shoemaker Drive, 

Loveland, OH Ohio 45140, US 

WAN, SHAN, 5667 Richmond Park Drive, Mason,  

OH Ohio 45040, US 

STULEN, FOSTER, B., 6245 Bridgewater Court, 

Mason, OH Ohio 45040, US 

(74) BETTRIDGE, PAUL SEBASTIAN, Carpmaels 

& Ransford LLP One Southampton Row, London 

WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  473/34 (2006.01)  (11) EP 3524604 A1 

 C07D  487/04 (2006.01) 

 A61K   35/28 (2015.01) 

 C12N    5/0789(2010.01) 

 A61P    7/00 (2006.01) 

 A61P   43/00 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61K   31/52 (2006.01) 

 A61K   31/519(2006.01) 

 A61P   37/00 (2006.01) 

(30) US 30.10.2008. 109821 P 

 US 15.09.2009. 242765 P 

(96) EP 19164770.0   29.10.2009.   EN 

(97) EP 3524604   14.08.2019.   201933   EN 

(54) EXPANDED HEMATOPOIETIC STEM 

CELLS FROM CORD BLOOD AND THEIR 

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

;THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, 10550 North 

Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, US 

(72) BOITANO, ANTHONY, 27 Evelyn Road, 

Waban, Massachusetts 02468, US 

COOKE, MICHAEL, 4265 Ingleside Avenue, San 

Diego, CA 92103, US 

PAN, SHIFENG, 13880 Kerry Lane, San Diego, CA 

92130, US 

SCHULTZ, PETER G., 1650 La Jolla Rancho, La Jolla, 

CA 92037, US 

TELLEW, JOHN, 617 Camino de la Costa, La Jolla,  

CA 92037, US 

WAN, YONGQIN, 12909 Claymont Court, San Diego, 

California 92130, US 

WANG, XING, 10445 Monterey Ridge Drive, San 

Diego, CA 92127, US 

(74) WILDING, JAMES ROGER, Mathys & Squire 

LLP The Shard 32 London Bridge Street, London SE1 

9SG, GB 
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(51) C07F    5/02 (2006.01)  (11) EP 3536693 A1 

 C07F    5/04 (2006.01) 

 C07K    5/06 (2006.01) 

 A61K   38/05 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61P   29/00 (2006.01) 

(30) US 17.06.2008. 13224408 P 

 US 31.03.2009. 21149909 P 

(96) EP 19150417.4   16.06.2009.   EN 

(97) EP 3536693   11.09.2019.   201937   EN 

(54) BORONATE ESTER COMPOUNDS AND 

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS THEREOF 
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 

40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US 

(72) ELLIOTT, ERIC L., 35 N. Crescent Circuit, 

Brighton, MA 02135, US 

(74) HARRIS, JENNIFER LUCY, Kilburn & Strode LLP 

Lacon London 84 Theobalds Road, London WC1X 8NL, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/22 (2006.01)  (11) EP 3524620 A1 

 C07K   16/32 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61K   39/395(2006.01) 

 A61K   39/00 (2006.01) 

(30) US 14.10.2008. 10508608 P 

 US 12.02.2009. 15213109 P 

 US 22.04.2009. 17176809 P 

 US 25.06.2009. 22051409 P 

(96) EP 18212252.3   13.10.2009.   EN 

(97) EP 3524620   14.08.2019.   201933   EN 

(54) IMMUNOGLOBULIN VARIANTS AND 

USES THEREOF 
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San 

Francisco, CA 94080, US 

;F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 

124, 4070 Basel, CH 

(72) DAMICO, LISA A., 1814 Elizabeth Street, San 

Carlos, CA 94070, US 

FERRARA, NAPOLEONE, 2090 Pacific Avenue 704, 

San Francisco, CA 94109, US 

LOWMAN, HENRY B., 400 San Juan Avenue, El 

Granada, CA 94018, US 

MENG, YU-JU G., 1033 Ventura Avenue, Albany, CA 

94706, US 

YEUNG, YIK ANDY, 2263 Bayberry Circle, Pittsburg, 

CA 94565, US 

(74) MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40 

Basinghall Street, London EC2V 5DE, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/24 (2006.01)  (11) EP 3524622 A1 

 A61K   39/395(2006.01) 

 A61K   39/00 (2006.01) 

(30) US 25.08.2008. 9167608 P 

(96) EP 19152495.8   09.09.2008.   EN 

(97) EP 3524622   14.08.2019.   201933   EN 

(54) ANTIGEN BINDING PROTEINS CAPABLE 

OF BINDING THYMIC STROMAL 

LYMPHOPOIETIN 
(71) AMGEN, INC., One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, CA 91320, US 

(72) COMEAU, MICHAEL R., 1044 High School 

Road NE, Bainbridge Island, WA 98110, US 

SMOTHERS, JAMES F, 50 Hilltop Street, Quincy, MA 

02169, US 

YOON, BO-RIN P, 13728 3rd Avenue Northwest, 

Seattle, WA 98177, US 

MEHLIN, CHRISTOPHER, 2806 NW 61st Street, 

Seattle, WA 98107, US 

(74) DÖRRIES, HANS ULRICH, df-mp Dörries 

Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte 

PartG mbB Theatinerstrasse 16, 80333 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/28 (2006.01)  (11) EP 3521311 A1 

 C07K   16/24 (2006.01) 

 G01N   33/68 (2006.01) 

 G01N   33/15 (2006.01) 

 G01N   33/50 (2006.01) 

 C12N   15/10 (2006.01) 

 A61K   39/00 (2006.01) 

(30) JP 11.04.2008. 2008104147 

 JP 26.09.2008. 2008247713 

 JP 19.03.2009. 2009068744 

(96) EP 19154335.4   10.04.2009.   EN 

(97) EP 3521311   07.08.2019.   201932   EN 

(54) ANTIGEN-BINDING MOLECULE 

CAPABLE OF BINDING TO TWO OR MORE 

ANTIGEN MOLECULES REPEATEDLY 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, 5-

1, Ukima 5-chome, Kita-kuTokyo 115-8543, JP 

(72) IGAWA, TOMOYUKI, c/o Chugai Seiyaku 

Kabushiki Kaisha135 Komakado 1-chomeGotenba-shi, 

Shizuoka 412-8513, JP 

ISHII, SHINYA, c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha135 

Komakado 1-chomeGotenba-shi, Shizuoka 412-8513, JP 

MAEDA, ATSUHIKO, c/o Chugai Seiyaku Kabushiki 

Kaisha135 Komakado 1-chomeGotenba-shi, Shizuoka 

412-8513, JP 

NAKAI, TAKASHI, c/o Chugai Seiyaku Kabushiki 

Kaisha135 Komakado 1-chomeGotenba-shi, Shizuoka 

412-8513, JP 

(74) VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE 

RECHTSANWÄLTE MBB, Siebertstrasse 3, 81675 

München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/28 (2006.01)  (11) EP 3524626 A1 

 A61K   39/395(2006.01) 

 C12N   15/13 (2006.01) 

 C12N   15/63 (2006.01) 
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(30) US 22.03.2007. 91981607 P 

 US 22.03.2007. 91993807 P 

 US 27.03.2007. 92049507 P 

(96) EP 18207475.7   21.03.2008.   EN 

(97) EP 3524626   14.08.2019.   201933   EN 

(54) BINDING PROTEINS, INCLUDING 

ANTIBODIES, ANTIBODY DERIVATIVES AND 

ANTIBODY FRAGMENTS, THAT 

SPECIFICALLY BIND CD154 AND USES 

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

Cambridge, MA 02142, US 

;UCB BIOPHARMA SRL, Allée de la Recherche 60, 

1070 Brussels, BE 

(72) BURKLY, LINDA C., P.O. Box 352, Monument 

Beach, MA 02553, US 

TAYLOR, FREDERICK R., 98 Gulliver Street, Milton, 

MA 02186, US 

GARBER, ELLEN A, 14 Donnell Street, Cambridge, 

MA 02138-1352, US 

HSU, YEN-MING, 20 Cooke Road, Lexington, MA 

02420, US 

SU, LIHE, 80 Carter Drive, Framingham, MA 01801, US 

FERRANT-ORGETTAS, JANINE, 8 Glenmere Ave, 

Gloucester, MA 01930, US 

ADAMS, RALPH, c/o UCB Celltech208 Bath Road, 

Slough, Berkshire SL1 3WE, GB 

BROWN, DEREK THOMAS, c/o UCB Celltech208 

Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, GB 

POPPLEWELL, ANDREW GEORGE, c/o UCB 

Celltech208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, GB 

ROBINSON, MARTYN KIM, c/o UCB Celltech208 

Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, GB 

SHOCK, ANTHONY, c/o UCB Celltech208 Bath Road, 

Slough, Berkshire SL1 3WE, GB 

TYSON, KERRY LOUISE, c/o UCB Celltech208 Bath 

Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, GB 

(74) VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE 

RECHTSANWÄLTE MBB, Siebertstrasse 3, 81675 

München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) G01R   19/25 (2006.01)  (11) EP 3531141 A1 

(30) DE 29.06.2009. 102009031017 

(96) EP 19163252.0   23.06.2010.   DE 

(97) EP 3531141   28.08.2019.   201935   DE 

(54) METHOD AND DEVICE FOR NETWORK 

CONDITION MONITORING 
(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 

26, 26607 Aurich, DE 

(72) BEEKMANN, ALFRED, Am Park 30, 26639 

Wiesmoor, DE 

DIEDRICHS, VOLKER, Neue Reihe 1, 18209 Bad 

Doberan, DE 

(74) EISENFÜHR SPEISER, Patentanwälte 

Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78, 28060 

Bremen, DE 
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА 

ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A01N   63/00 (2006.01)  (11) EP 3138403 A1 

 C12N   15/85 (2006.01) 

(23) 02.12.2019. 

(30) US 09.08.2005. 706843 P 

(96) EP 16181101.3   09.08.2006.   EN 

(97) EP 3138403   08.03.2017.   201710   EN 

(54) TRANSGENIC UNGULATES EXPRESSING 

CTLA4-IG AND USES THEREOF 
(71) REVIVICOR, INC., 1700 Kraft Drive Suite 2400, 

Blacksburg, VA 24060, US 

(72) AYARES, DAVID LEE, 300 Seminole Drive, 

Blacksburg, VA 24060, US 

(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One 

Southampton Row, London WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/00 (2006.01)  (11) EP 3040066 A1 

 A61K   31/00 (2006.01) 

 A61K   31/31 (2006.01) 

(23) 07.11.2019. 

(30) GB 19.07.2007. 0714134 

(96) EP 16153497.9   18.07.2008.   EN 

(97) EP 3040066   06.07.2016.   201627   EN 

(54) DRY-POWDER MEDICAMENT 
(71) NORTON HEALTHCARE LIMITED, Ridings 

Point Whistler Drive, Castleford, West Yorkshire  

WF10 5HX, GB 

(72) ZENG, XIAN-MING, 45 Hill RoadMitcham, 

Surrey, CR4 2HS, GB 

MARTIN, GARY PETER, 47 South wayLewes, East 

Sussex, BN17 1LY, GB 

MARRIOTT, CHRISTOPHER, Glebe House Church 

StreetByfield, Northants, NN11 6XN, GB 

TAKI, MOHAMMED, 50 Mersham  DriveKingsbury, 

London, NW9 9PN, GB 

(74) PATENT BOUTIQUE LLP, 10A Printing House 

Yard Hackney Road, London E2 7PR, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   39/00 (2006.01)  (11) EP 2178561 A1 * 

 A61K   39/395(2006.01) 

 C07K   16/28 (2006.01) 

(23) 16.10.2019. 

(30) US 25.07.2007. 962022 P 

(86) PCT/US2008009037   25.07.2008.   EN 

(96) EP 08794745.3   25.07.2008.   EN 

(87) WO2009014745   29.01.2009.   200905 

(97) EP 2178561   28.04.2010.   201017   EN 

(54) ANTIBODIES TO CD200 AND USES 

THEREOF IN INHIBITING IMMUNE 

RESPONSES 

(71) ALEXION PHARMACEUTICALS, INC., 352 

Knotter Drive, Cheshire, CT 06410, US 

(72) ROTHER, RUSSELL, P., 10325 Forest Meadow 

Drive, Oklahoma City, Oklahoma 73151, US 

FAAS MCKNIGHT, SUSAN, 14 Stonewood Drive, Old 

Lyme, CT 06371, US 

(74) D YOUNG & CO LLP, 120 Holborn, London 

EC1N 2DY, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) B01D   61/20 (2006.01)  (11) EP 2125171 A1 * 

 B01D   61/14 (2006.01) 

 A61M   37/00 (2006.01) 

 B01D   67/00 (2006.01) 

 B01D   61/18 (2006.01) 

(23) 21.10.2019. 

(30) US 10.01.2007. 879744 P 

(86) PCT/US2008050773   10.01.2008.   EN 

(96) EP 08713705.5   10.01.2008.   EN 

(87) WO2008086477   17.07.2008.   200829 

(97) EP 2125171   02.12.2009.   200949   EN 

(54) ULTRAFILTRATION MEMBRANE, 

DEVICE, BIOARTIFICIAL ORGAN, AND 

RELATED METHODS 
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

MICHIGAN, 3003 South State Street, Ann Arbor, MI 

48109-1280, US 

(72) FISSEL, WILLIAM, H., 11401 Chippewa Road, 

Brecksville, OH 44141, US 

ROY, SHUVO, 3345 Elsmere Road, Shaker Heights, 

OH 44210-3441, US 

FLEISCHMAN, AARON, 2405 Halcyon Road, 

Beachwood, OH 44122, US 

GOLDMAN; KENNETH, G., 26988 Valeside Lane, 

Olmsted Falls, OH 44138, US 

(74) GLAWE, DELFS, MOLL, Partnerschaft mbB 

von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91, 

20103 Hamburg, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  473/18 (2006.01)  (11) EP 3336089 A1 

 C07D  473/16 (2006.01) 

 A61K   31/522(2006.01) 

 A61P   37/00 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61P   31/00 (2006.01) 

 A61P   29/00 (2006.01) 

(23) 12.10.2019. 

(30) US 11.08.2008. 87777 P 

(96) EP 17205469.4   07.08.2009.   EN 

(97) EP 3336089   20.06.2018.   201825   EN 
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(54) PURINE DERIVATIVES FOR USE IN THE 

TREATMENT OF ALLERGIC, INFLAMMATORY 

AND INFECTIOUS DISEASES 
(71) GLAXOSMITHKLINE LLC, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, DE 19808, US 

(72) BIGGADIKE, KEITH, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

COE, DIANE MARY, GlaxoSmithKlineGunnels Wood 

Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

LEWELL, XIAO QING, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

MITCHELL, CHARLOTTE JANE, 

GlaxoSmithKlineGunnels Wood Road, Stevenage, 

Hertfordshire SG1 2NY, GB 

SMITH, STEPHEN ALLAN, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

TRIVEDI, NAIMISHA, GlaxoSmithKlineGunnels 

Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, GB 

(74) GLADWIN, AMANDA RACHEL, 

GlaxoSmithKline Global Patents (CN925.1) 980 Great 

West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/22 (2006.01)  (11) EP 2284194 A1 

 C07K   16/28 (2006.01) 

 C12N   15/13 (2006.01) 

 C12N   15/85 (2006.01) 

 C12N    5/10 (2006.01) 

 A61K   39/395(2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

(23) 10.02.2020. 

(30) US 21.12.2004. 638354 P 

 US 25.08.2005. 711289 P 

(96) EP 10185152.5   19.12.2005.   EN 
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Francisco, CA 94114, US 
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(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One 

Southampton Row, London WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 
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(51) C12P   21/08 (2006.01)  (11) EP 2730659 A2 

 A61P   43/00 (2006.01) 

 A61K   51/10 (2006.01) 

 C07K   16/18 (2006.01) 

(23) 16.11.2019. 

(30) US 28.12.2007. 7544 P 

 US 10.09.2008. 95932 P 

(96) EP 13197825.6   29.12.2008.   EN 

(97) EP 2730659   14.05.2014.   201420   EN 

(54) TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF 

AMYLOIDOSIS 
(71) PROTHENA THERAPEUTICS LIMITED, 

Adelphi Plaza, Upper George's Street, Dun Laoghaire,, 

Co. Dublin A96 T927, IE 

;UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH 

FOUNDATION, 600 Henley Street Suite 211, 

Knoxville, TN 37996, US 

(72) SCHENK, DALE B., 1542 Altos Drive, 

Burlingame, CA 94010, US 

SEUBERT, PETER A., 801 Castro Street, San 

Francisco, CA 94114, US 

WALL, JONATHAN, 1216 Harrington Drive, 

Knoxville, TN 37922, US 

SALDANHA, JOSE, 21 Fillebrook Avenue, 

EnfieldMiddlesex EN1 3BD, GB 

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

London WC1R 5JJ, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) G01N   27/406(2006.01)  (11) EP 2201357 A2 * 

 G01N   27/407(2006.01) 

(23) 24.09.2019. 

(30) US 09.10.2007. 978696 P 

(86) PCT/US2008079416   09.10.2008.   EN 

(96) EP 08838074.6   09.10.2008.   EN 

(87) WO2009049091   16.04.2009.   200916 

(97) EP 2201357   30.06.2010.   201026   EN 

(54) MULTIFUNCTIONAL POTENTIOMETRIC 

GAS SENSOR ARRAY WITH AN INTEGRATED 

TEMPERATURE CONTROL AND 

TEMPERATURE SENSORS 
(71) UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH 

FOUNDATION, INC., 223 Grinter Hall, Gainesville, FL 

32611, US 

 

 

(72) BLACKBURN, BRYAN, M., 2300 S.W. 43rd 

Street, M1, GainesvilleFL 32607, US 

WACHSMAN, ERIC, D., 5212 N.W. 16th Place, 

GainesvilleFL 32605, US 

_____________________________________________ 

 

(51) G09G    3/34 (2006.01)  (11) EP 2122840 A1 * 

 H05B   33/08 (2006.01) 

 H05B   37/02 (2006.01) 

(23) 17.10.2019. 

(30) US 05.01.2007. 650014 

 US 28.06.2007. 770614 

(86) PCT/US2007026141   20.12.2007.   EN 

(96) EP 07863192.6   20.12.2007.   EN 

(87) WO2008085402   17.07.2008.   200829 

(97) EP 2122840   25.11.2009.   200948   EN 

(54) BACKLIGHT AND AMBIENT LIGHT 

SENSOR SYSTEM 
(71) APPLE INC., One Apple Park Way, Cupertino 

CA 95014, US 

(72) FORSTALL, SCOTT, 329 Martens Avenue, 

Mountain View, CA 94040, US 

HERZ, SCOTT, M., 1229 Clark Way, San Jose, CA 

95125, US 

COFFMAN, PATRICK, L., 5023 Diamond Heights 

Blvd., San Francisco, CA 94131, US 

YEPEZ, ROBERTO, G., 888 A Elizabeth Street, San 

Francisco, CA 94114, US 

(74) BARTON, RUSSELL GLEN, Withers & Rogers 

LLP 4 More London Riverside, London SE1 2AU, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) H01P    1/00 (2006.01)  (11) EP 2013937 A2 * 

 H05K    1/02 (2006.01) 

(23) 01.11.2019. 

(30) US 26.04.2006. 794968 P 

(86) PCT/US2007010197   26.04.2007.   EN 

(96) EP 07756087.8   26.04.2007.   EN 

(87) WO2007127348   08.11.2007.   200745 

(97) EP 2013937   14.01.2009.   200903   EN 

(54) PLANAR MIXED-SIGNAL CIRCUIT 

BOARD 
(71) EMS TECHNOLOGIES, INC., 660 Engineering 

Drive, Norcross, GA 30092, US 

(72) VOSS, JOHN D., 1840 Habersham Gate Drive, 

Cumming, GA 30041, US 

(74) HOUGHTON, MARK PHILLIP, Patent 

Outsourcing Limited Corner House 1 King Street, 

BakewellDerbyshire DE45 1DZ, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) H04M    1/725(2006.01)  (11) EP 2329637 A1 * 

 G06F    3/01 (2006.01) 

 G06F    3/048 (2006.01) 

(23) 19.02.2020. 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/4 

Intellectual Property Gazette  2020/4 А 

ЗИС / RS / IPO 

 

39 

(30) US 15.07.2008. 80978 P 

 US 15.07.2008. 80981 P 

 US 15.07.2008. 80985 P 

 US 15.07.2008. 80987 P 

 US 29.01.2009. 148312 P 

 US 26.05.2009. 181280 P 

(86) PCT/US2009050564   14.07.2009.   EN 

(96) EP 09790403.1   14.07.2009.   EN 

(87) WO2010009145   21.01.2010.   201003 

(97) EP 2329637   08.06.2011.   201123   EN 

(54) SYSTEMS AND METHODS FOR MAPPING 

MESSAGE CONTENTS TO VIRTUAL PHYSICAL 

PROPERTIES FOR VIBROTACTILE 

MESSAGING 
(71) IMMERSION CORPORATION, 50 Rio Robles, 

San Jose CA 95134, US 

(72) BIRNBAUM, DAVID, 311 Oak Street 327, 

OaklandCA 94607, US 

ULLRICH, CHRISTOPHER, J., 227 Palomares Avenue, 

VenturaCA 93003, US 

GRANT, DANNY, 1784 Delunebourg, LavalH7M 2A1, CA 

(74) PHILLIPS & LEIGH LLP, Temple Chambers 3-7 

Temple Avenue, London EC4Y 0DA, GB 

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/4 

Intellectual Property Gazette  2020/4 

40 ЗИС / RS / IPO 

 

ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

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

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

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

 

(111) 78603 (181) 17.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2056 (220) 17.12.2018. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) AGROPROAGRO, trgovina, zastopanje in 

svetovanje, d.o.o., Podlehnik 2c, SI-2286 Podlehnik, SI 

(740) ПЕТОШЕВИЋ доо, Булевар Ослобођења 87, 

11000 Београд 

(540) 

Pitroid 

(511) Кл. 5:  производи за уништавање животињских 

штеточина; приправци за уништавање корова и 

штеточина; инсектициди; препарати против мољаца; 

средства за одбијање инсеката; пестициди; фунгициди; 

хербициди; спирале и таблете за одбијање комараца; 

гермицидни приправци и дезинфекцијска средства; 

препарати за сузбијање глодара; биоциди; гамад 

(средства за уништавање гамади); мишеви (производи за 

уништавање мишева); муве (лепак за муве); муве 

(производи за уништавање мува); муволовка; отров за 

пацове; папир против мољаца.  

Кл. 11:  светиљке (лампе); електричне грејаче, 

јединице које греју разне врсте материјала у сврху 

распршивања инсектицида или средства против 

инсеката; електрични апарати који ослобађају 

инсектициде или средства против инсеката у околну 

атмосферу; делови и опрема за наведене апарате.   

Кл. 21:  замке за пацове; мишоловке; мувомлати; 

направице за убијање мува; замке и мамци за инсекте.   
 

(111) 78604 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2005 (220) 17.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) GW Research Limited, Sovereign House, Vision 

Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 9BZ, UK 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

ALIGHT 

(511) Кл. 42:  спровођење клиничких испитивања; 

спровођење клиничких испитивања за фармацеутске 

производе; пружање информација из медицинских и 

научних истраживања у области фармацеутских 

производа и клиничких испитивања; пружање научних 

информација у области медицинских поремећаја и 

њиховог лечења.  
 

(111) 78605 (181) 18.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2009 (220) 18.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) Publicis Groupe S.A., 133 avenue des Champs-

Élysées,, 75008 Paris,, FR 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

PRODIGIOUS 

(511) Кл. 35:  саветовање у вези са вођењем послова 

и организацијом; пословна администрација; 

саветовање, развој и примена комерцијалних, 

рекламних, комуникационих и маркетиншких 

стратегија; економске прогнозе; пословна 

истраживања; истраживање тржишта; истраживање, 

састављање, обрада и анализа пословних података; 

ажурирање и одржавање података у рачунарским 

базама података; услуге оглашавања и маркетинга; 

промотивне услуге; маркетинг, оглашавање, развој 

садржаја и консултације са брендовима у области 

услуга комуникацијске стратегије брендова; услуге 

брендирања, наиме, анализа и саветовање у вези са 

брендовима за предузећа; саветодавне услуге у вези 

са промовисањем продаје; анализа пословних 

података у области научних података и 

консултантске услуге у вези са њима; маркетиншка 

анализа у виду мерења и оптимизације атрибуција 

дигиталних медија; услуге сегментације потрошача, 

наиме маркетиншке услуге у облику спровођења 

праћења понашања потрошача и анализе трендова 

потрошача; пословно саветовање и саветодавне 

услуге које се односе на анализу интереса потрошача 

и куповних навика; услуге управљања рекламама, 

наиме управљање комерцијалним и рекламним 

материјалима и медијима; услуге куповине и 

планирања медија; изнајмљивање и куповина 

времена и рекламног простора на свим средствима 

комуникације и медијима; креирање, писање, 

уређивање, објављивање и дистрибуција текстова, 

приказа, садржаја и рекламног материјала (брошуре, 

проспекти, штампане ствари, кампање за директну 

пошту, медијски комплети, узорци); промоција 

производа и услуга других; продукција, 

постпродукција, монтажа, објављивање, 

дистрибуција, изнајмљивање и пројекција звучних, 

видео и кинематографских дела у рекламне сврхе; 

писање сценарија у рекламне сврхе; услуге 

моделирања у рекламне сврхе; консултантске услуге 

у вези са оптимизацијом промета веб страница; 

пружање, састављање и анализа пословних 

информација, пословне статистике и комерцијалних 

информација; организовање, развој и управљање 

догађајима у комерцијалне или рекламне сврхе; 
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организационо саветовање, развој и провођење 

догађаја у комерцијалне или рекламне сврхе; односи 

са јавношћу; услуге комерцијалног лобирања; услуге 

пословног посредника које се односе на усклађивање 

потенцијалних приватних инвеститора са 

предузетницима којима је потребно финансирање; 

саветодавне услуге у вези са истраживањем 

оглашавања спонзорства; саветовање о стратегијама 

у вези са друштвеним медијима; управљање 

заједницама друштвених медија; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; пословне процене; евалуације 

у вези са комерцијалним питањима; услуге процене 

бренда; услуге пословне стратегије; услуге у вези са 

стратегијом бренда; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на све горе 

наведене услуге.  

Кл. 41:  услуге продукције и постпродукције звука, 

видео садржаја и сродног материјала; едитовање и 

побољшавање звука; миксовање дијалога, музике, 

звучних ефеката, дијалога и нарације; аутоматска 

замена дијалога; живо снимање звучних ефеката; 

постпродукција аудио садржаја, репродукција и 

побољшавање аудио садржаја; синхронизација звука 

/ страног језика и снимање истог; постпродукција 

видео садржаја, постпродукција аудио садржаја; 

додавање визуелних ефеката и графичког садржаја 

на видео траку, аудио траку, дигиталне медије и 

филм; мастеринг, монтажа, побољшавање, 

рестаурирање, конвертовање и реформатирање 

филма, дигиталних медија и видео трака; монтажа 

филма, дигиталних медија и видео траке; мастеринг 

ЦД, ДВД и електронских медија; продукција и 

специјални ефекти за рекламе, филм и телевизију; 

услуге коришћења филма и анимације; 

изнајмљивање опреме за употребу у стварању 

филмова, дигиталних медија и видео трака, и за 

употребу у постпродукцији; услуге забаве; услуге 

образовања, подучавања, држања часова и тренинга; 

услуге забаве, образовања и подучавања помоћу или 

у вези са радијом или телевизијом; продукција, 

презентација, дистрибуција, синдикализација, 

дељење у мрежи и изнајмљивање телевизијских и 

радијских програма који укључују рекламе, 

интерактивну забаву, филмове и звучне и видео 

записе, интерактивне компакт дискове и ЦД-РОМ; 

продукција и изнајмљивање образовног и материјала 

за подучавање; услуге издаваштва; услуге онлајн 

дигиталног издаваштва; пружање приступа онлајн 

електронским публикацијама, дигиталној музици и 

дигиталној забави (које није могуће преузети са 

интернета); услуге излагања; изнајмљивање простора 

за емитовање радијског и телевизијског програма; 

стварање, писање, монтажа,  и издавање текста, 

визуелног садржаја и материјала; издавање 

програмског садржаја за сајтове којима се приступа 

преко глобалне рачунарске мреже; онлајн издавање 

књига и часописа; електронско десктоп издаваштво; 

организција и вођење културних и спортских 

догађаја; организација и вођење колоквијума, 

конференција и конгреса; организација и вођење 

радионица за тренинге; организација и вођење 

такмичења (у образовне или забавне сврхе); пружање 

приступа онлајн текстовима, визуелном и другом 

садржају који није могуће преузети са интернета; 

услуге превођења; услуге писања сценарија, изузев 

за потребе реклама; услуге писања песама; услуге 

писања музичких композиција; изнајмљивање аудио 

и видео опреме; изнајмљивање кинематографске 

опреме; услуге продаје карата (забава); услуге 

снимања у студију; услуге микрофилмова; услуге 

титловања; фотографске услуге; све горе наведене 

услуге које се пружају онлајн помоћу рачунарске 

мреже или интернета или екстранета; услуге 

информисања, саветовања и консултовања у вези са 

свим горе наведеним услугама.  
 

(111) 78606 (181) 19.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2011 (220) 19.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident 

Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, 

B37 7YN Birmingham , UK 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

GEOMAX MX14 

(511) Кл. 12:  пнеуматске гуме.  
 

(111) 78607 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1979 (220) 13.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

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

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Реља Мирков "Карановић & Партнерс& ОАД, 

Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

ILUMA 

(511) Кл. 9:  батерије за електронске цигарете; 

батерије за електронске уређаје који се користе за 

загревање дувана, пуњачи за електронске уређаје 

који се користе за загревање дувана; УСБ пуњачи за 

електронске уређаје који се користе за загревање 

дувана; аутомобилски пуњачи за електронске 

цигарете; аутомобилски пуњачи за уређаје који се 

користе за загревање дувана; пуњачи за батерије за 

електронске цигарете. 

Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске цигарете и 

електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 
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цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, 

џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји, и њихови делови, који се користе за 

загревање цигарета или дувана у циљу ослобађања 

аеросола који садржи никотин за инхалацију; течни 

никотински раствори за употребу у електронским 

цигаретама; електронски уређаји за пушење; 

електронске цигарете; електронске цигарете као замена 

за традиционалне цигарете; електронски уређаји који 

садрже аеросол за инхалацију никотина; орални 

вапоризатори за пушаче, дувански производи и замене за 

дуван; артикли за пушаче електронских цигарета; делови 

и опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за 

гашење цигарета и цигара које се загревају и дуван ских 

штапића који се загревају; пуњиве електронске кутије за 

цигарете.   
 

(111) 78608 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1978 (220) 13.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) Albaugh Europe SARL, World Trade Center, 

Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH 

(740) Поповић Гордана адвокат, Таковска 19, 11000, 

11000 Београд 

(540) 

COPERNICO 

(511) Кл. 1:  хемијска средства за заштиту биља; 

хемијски адитиви за фунгициде, пестициде, 

хербициде и инсектициде; средства за раст, ђубрива 

и хемијска средства која се користе у пољопривреди, 

хортикултури и у шумарству; препарати за 

регулацију раста биљака.   

Кл. 5:  препарати и средства за контролу штеточина; 

препарати за уништавање штеточина; пестициди; 

фунгициди; хербициди; инсектициди; препарати за 

уништавање штетног биља; лосиони као заштитна 

баријера од отровних биљака.   
 

(111) 78609 (181) 24.09.2029. 

(210) Ж- 2019-1491 (220) 24.09.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) Hyatt International Corporation, 150 North 

Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, US 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040,  

11000 Београд 

(540) 

CAPTION BY HYATT 

(511) Кл. 43:  услуге хотела; услуге одмаралишта; 

услуге мотела; услуге привременог смештаја; услуге 

резервације код пружања привременог смештаја за 

путнике и одмор; услуге резервације хотелских соба 

и привременог смештаја; пружање услуга веб 

странице за резервисање хотелских соба и 

привременог смештаја за путнике и одмор; пружање 

услуга веб странице са информацијама у области 

хотела и привременог смештаја за путнике и одмор; 

специјализоване хотелске услуге које се пружају као 

део програма за сталне госте хотела; услуге 

ресторана, барова и коктел барова; услуге снек 

барова; услуге кетеринга за обезбеђивање хране и 

пића; услуге пружање информација и веб страница 

са информацијама о услугама ресторана, кетеринга и 

барова; обезбеђивање капацитета за одржавање 

прослава и друштвених догађаја за специјалне 

прилике; обезбеђивање капацитета за конференције, 

изложбе и састанке; изнајмљивање столица, столова, 

стоњака и стакларије за конференције, изложбе, 

састанке, друштвене догађаје и прославе; 

изнајмљивање конференцијских сала.  
 

(111) 78610 (181) 19.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1821 (220) 19.11.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) MAXI LUX d.o.o., Синђелићева б.б., 35250 

Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.20; 24.01.13; 24.13.09; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) златна, црвена, бела, црна.  

(511) Кл. 29:  аbura-age [пржени комадићи тофуа]; 

ayu риба, нежива; hoshi-nori [плочице од сушеног 

норија]; yaki-nori [пржене плочице сушених нори 

алги]; авокадо, обрађен; азуки пасуљ, конзервиран; 

ајвар [конзервисана паприка]; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; америчка врста 

саламе пеперони; ананас, прерађен; ананас, 

примпремљен; ананас, сушени; ананас у конзерви; 

аранжмани од обрађеног воћа; аранжмани од 

сецканог воћа; арганово уље за кување; арганово уље 

за кулинарске потребе; ароматизована уља за 

кување; ароматизована уља за кулинарске потребе; 

артичоке, конзервиране; артичоке, обрађене; 
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ацидофилномлеко; бадеми, обрађени; бадеми, 

припремљени;бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; базе за прављење милк-шејкова; 

бакалари, неживи; безалкохолни пун ч од жуманаца; 

беланце од јаја; бели сиреви; бечке кобасице; биљна 

уља за исхрану; биљне масноће за исхрану; биљни 

екстракти за кување; биљни концентрати за кување; 

биљни маслац; биљни протеини неформиране 

текстуре који се користе као високопротеинска 

замена за месо; биљно млеко; биљно уље за 

кулинарске потребе; бистре супе; бланширани 

орашасти плодови; бобице, прерађене; бобице, 

смрзнуте; бобице, сушене; бобичасто воће, 

конзервирано; боб, конзервиран; бодљикави јастог, 

који није жив; Бојзенове јагоде, прерађене; болоњске 

кобасице; боранија, конзервирана; боранија, 

прерађена; боранија, припремљена; боранија у 

конзерви; боровнице, обрађене; боровнице, 

смрзнуте; боровнице, суве; ботифара; ботифара 

[кобасице]; бразилски ораси, прерађени; бразилски 

ораси, припремљени; бранцини, неживи; брзо-

смрзнуто воће; брзо¬смрзнуто поврће; бруснице, 

прерађене; бруснице, смрзнуте; бубрежни лој за 

исхрану; бујон; бујон од морске траве; бујон у коцки; 

булгоги [исечено и зачињено роштиљско месо]; 

булгоги [кореанско јело од говедине]; бундева, 

прерађена; вегетаријанске кобасице; вегетаријанске 

пљескавице; верјус; вештачка слатка павлака [замена 

за млечни производ]; виршле; виршле у кукурузном 

тесту на штапићу; вишње, конзервиране; вишње, 

смрзнуте; вишње, суве; водени кестени, 

конзервирани; водени кестени, прерађени; водени 

кестени, припремљени; воће конзервирано или у 

теглама; воће, конзервисано; воће конзервисано у 

алкохолу; воће, кувано; воће, припремљено; воће у 

конзерви; воће у теглама; воћна пулпа; воћне пасте; 

воћни желе; воћни намази; воћни пектин за кување; 

воћни сокови за кување; воћни чипс; врста кајмака 

који се послужује уз поподневни чај; галби јело од 

грилованог меса]; ганџанг-геџанг [ракови 

маринирани у соја сосу]; гарден салата; гимџабан 

[зачињена јестива алга]; ги пречишћени путер [ghee]; 

глазирано воће; говедина; говеђа супа; говеђе 

пљескавице; говеђи бујон; говеђи гулаш; говеђи лој 

за прехрану; говеђи одресци; горжђе, припремљено; 

гот-гам [суве јапанске јабуке]; готова јела која се 

састоје углавном од дивљачи; готова јела која се 

састоје углавном од меса; готова јела која се састоје 

углавном од рибе; готова јела која се углавном 

састоје од замена за месо; готова јела која се 

углавном састоје од меса, рибе, живинског меса или 

поврћа; готова јела са каријем; готова предјела која 

се углавном састоје од меса јастога умоченог у тесто 

и испрженог; готова предјела која се углавном 

састоје од морских плодова; готове кари чорбе; 

готове мисо супе; готове супе; готови бујон од 

морске траве; готови гулаш; готови кувани кукуруз; 

гравлакс; грашак, конзервирани; грашак, обрађен; 

грашак, припремљен; грашак у конзерви; гргечи, 

неживи; грејпфрут, прерађен; грицкалице на бази 

воћа; грицкалице на бази кромпира; грицкалице на 

бази морских алги; грицкалице на бази орашастих 

плодова; грицкалице на бази пасуља; грицкалице на 

бази поврћа; грицкалице на бази соје; грицкалице на 

бази сувог воћа; грицкалице на бази тофуа; 

грицкалице од кандираног воћа; грицкалице од меса; 

грицкалице у облику плочица базиране на воћу; 

грицкалице у облику плочица базиране на 

орашастим плодовима; грицкалице у облику плочица 

базиране на орашастим плодовима и сувом воћу; 

грицкалице у облику плочица базиране на 

семенкама; грицкалице у облику плочица базиране 

на сувом воћу; грицкалице у облику плочице на бази 

орашастих плодова и семенки; грицкалице у облику 

плочице од органских орашастих плодова и семенки; 

грчки јогурт; грчки јогурти; гуакамол [пире од 

авокада]; гулаш; гумбо; густа крем чорба од морских 

плодова или поврћа; гушчија паштета; дак булгоги 

[корејско јело од исечене и зачињене пилетине са 

роштиља]; дак галби [корејско јело које се већином 

састоји од пилетине пропржене у пасти од 

ферментисаних љутих папричица]; дал [готово јело]; 

датуле, припремљене; датуља, прерађена; датуља, 

сушена; десерти направљени од замена за млеко; 

десерти направљени од млечних производа; 

дехидрирано млеко; дивљач, која није жива; 

димљена морска храна; димљена пастрмка; димљена 

риба; димљена скуша; димљене дагње; димљене 

кобасице; димљени бакалар; димљени лосос; 

димљени производи од рибе; димљени сир; димљено 

месо; диње, прерађене; диње, припремљене; додаци 

од слатке павлаке или млека за напитке; доенџанг 

џигае [корејско јело које се састоји већином од тофуа 

са пастом од соје]; дуд, прерађен; ђавоља јаја; 

ђумбир конзервиран у сирупу; ђумбиров џем; 

едамаме, припремљена; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; екстра девичанско 

маслиново уље за кулинарске потребе; екстракти 

алги за исхрану; екстракти гљива за употребу у 

кулинарству; екстракти живинског меса; екстракти 

од парадајза; ескамол [јестиве ларве мрава]; етуфе; 

желатин; желе за исхрану; желеи од поврћа; желеи, 

џемови, компоти; желе од меса; живина, која није 

жива; животињска маст за исхрану; животињска 

мождина, срж, за исхрану; животињска уља за 

кување; животињска уља за храну; животињски 

бубрези [изнутрице]; животињско млеко; жуманце од 

јаја; залеђена воће; замене за живинско месо; замене 

за јаја; замене за киселу павлаку; замене за маргарин; 

замене за маслац; замене за месо; замене за месо на 

бази поврћа; замене за млеко; замене за сир; замене 

за ферментирано млеко; замрзнуте жабље ноге; 
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замрзнути рачићи; замрзнуто воће и поврће; 

замрзнуто месо; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-

сушено поврће; зачињена уља; зачињена уља за 

кулинарске потребе; зачињени бадеми; зачињени 

индијски ораси; зачињени мешани орашасти 

плодови; зачињени орашасти плодови; зачињен 

кикирики; зачињено коштуњаво воће; зелени чили 

[готово јело]; зрели сиреви; иверак, неживи; изданци 

бамбуса, конзервирани; изданци бамбуса, прерађени; 

изданци бамбуса, припремљени; изданци бамбуса, 

смрзнути; изданци бамбуса, сушени; издробљени 

бадеми; издробљени лешници; икра морске 

пастрмке, припремљена; икра морског јежа 

ферментирана помоћу соли; икра морског лососа, 

припремљена; индијски орах, припремљен; инстант 

гулаши; инстант или готова миса супа; инстант или 

готове супе; инстант миса супа; инстант пире 

кромпир; инстант супе; инћуни, неживи; инћуни, 

обрађени; исецкано поврће; исечено поврће за 

салате; јабуке, обрађене; јагњетина прерађена; 

јагоде, прерађене; јагоде, смрзнуте; јаја; јаја, млеко и 

млечни производи; јаја препелице; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јегуље, неживе; 

јела од рибе; јестива птичја гнезда; јестива рибља 

уља за кулинарску употребу; јестива уља и масти; 

јестиве жабе, неживе; јестиве масти; јестиве морске 

алге, обрађене; јестиве семенке, обрађене; јестиви 

делови орашастих плодова; јестиви инсекти, неживи; 

јестиви цветови, сушени; јестиво уље од семена 

камелије; јестиво цвеће, обрађено; јетра; јетрена 

паштета; јогурт; јогурт бази ран на заменама за 

млеко; јогурти за децу; јогурти са ниским нивоом 

масти; јогурти са укусима; јогурти са укусом воћа; 

јуба [тофу листићи]; кавијар; кавијар од плавог 

патлиџана; кајсије, обрађене; какао путер; какао 

путер за исхрану; какдуги [кимчи од ротквице]; 

какдуги [корејско јело од ферментисане ротквице]; 

кандирани бадеми; кандирани кикирики; кандирани 

ораси; кандирани пекан ораси; канола уље за 

исхрану; канола уље за кулинарске потребе; кантен 

[сушени комадићи желеа од агара]; капоната; кварк 

[млечни производ]; кеилбаса кобасице; келераба, 

прерађена; келпи, обрађени; кељ, обрађени; кељ, 

прерађен; кефир [пиће од млека]; киви, прерађен; 

кикирики, конзервиран; кикирики паста; кикирики 

преливен васабијем; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кикирики у конзерви; кимчи [јело 

од ферментисаног поврћа]; кимчи џигае [корејско 

јело које се већином састоји од ферментисаног 

поврћа, прасетине и тофуа]; кинески купус, 

прерађен; кинески купус, смрзнути; кинеско јело чоп 

суи [chop suey]; кисела павлака; кисели краставац; 

кисели краставци; кисели купус; кисело млеко; 

китово уље за кулинарске потребе; клементине, 

прерађене; кнедле на бази кромпира; кнедле од 

кромпира; кобасице; кобасице братвурст [bratwurst]; 

кобасице крвавице; кобасице од свињетине, масти, 

хлеба, овсене каше и зачина; коже од сланине; козје 

млеко; кокосова маст; кокосово млеко; кокосово 

млеко за кулинарску употребу; кокосово млеко у 

праху; кокосово уље за исхрану; кокосов путер; 

кокос, осушени; кокошја јаја; коктел виршле; коктел 

луковице; колачи од ракова; колострум за кување; 

комадићи воћа у теглама; компоти; компот од 

бруснице; конгџабан [пасуљ куван у соја сосу]; 

кондензовано млеко; конзервирана говедина; 

конзервирана говедина са кромпиром и зачинима; 

конзервирана морска храна; конзервирана 

свињетина; конзервирана свињетина и пасуљ; 

конзервиране кобасице; конзервиране маслине; 

конзервиране, сушене и куване маслине; 

конзервиране чили папричице; конзервиране шљиве; 

конзервирани кромпир; конзервирани морски 

плодови; конзервирани парадајз; конзервирани 

производи од рибе; конзервирани пужеви; 

конзервирани спанаћ; конзервирано воће; 

конзервирано воће и поврће; конзервирано месо, 

риба, поврће и воће; конзервирано, сушено и кувано 

воће и поврће; конзервисана гомољика, тартуф; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисани парадајз; конзервисано, замрзнуто, 

сушено и кувано воће и поврће; конзервисано месо; 

конзервисано поврће; конзервисано сочиво; 

конзервисан пасуљ; концентрати за бујон; 

концентрати за супу; кора од воћа; коштано уље за 

исхрану; кравље млеко; краставчићи; кремасти 

јогурти; кремасти млечни производи; кремови за 

кафу на бази млечних производа; кристализовани 

ђумбир; крокети; крокети од кромпира; крокети од 

лососа; кромпир салата; кромпир чипс од слатког 

кромпира; крушке, конзервисане; крушке, прерађене; 

кувана и сушена риба; кувани кукуруз; кувани 

кукуруз са зачинима; кувани кукуруз са сиром; 

кувани пужеви; кувани спанаћ; кувано воће; кувано 

воће и поврће; кувано месо, конзервирано; кувано 

месо у теглама; кувано поврће; кукурузно уље за 

исхрану; кукуруз шећерац, прерађен; кукуруз 

шећерац, у конзерви; кумис [пиће од млека]; куњка 

шкољке, неживе; купине, прерађене; купине, 

смрзнуте; купус, обрађен; ланено семе за људску 

конзумацију; ласи; ласи од манга; леблебија, 

обрађена; леблебије, сушене; леблебије у конзерви; 

лецитин за кулинарске намене; лешници, 

припремљени; лигње, неживе; лигње спремљене за 

људску употребу; лимете, прерађене; лимун, 

обрађени; лимунов сок за употребу у кулинарству; 

листови винове лозе, прерађени; Логанове малине, 

прерађене; лосос, нежив; лосос у конзерви; 

лубенице, прерађене; лубенице, припремљене; лук, 

конзервисан; љускари, који нису живи; макадамија 
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ораси, прерађени; макадамија ораси, припремљени; 

маково уље за кулинарске потребе; малине, 

прерађене; малине, смрзнуте; манго обрађени; 

мандарине, прерађене; маракује, прерађене; 

маракује, припремљене; мараскино трешње; 

маргарин; мармеладе од поморанџе и ђумбира; 

маскарпоне; маслац од меда; маслац са белим луком; 

маслац са биљем; маслине за коктеле; маслине, 

конзервисане; маслине, куване; маслине, обрађене; 

маслине, припремљене; маслине пуњене бадемима; 

маслине пуњене пестом у сунцокретовом уљу; 

маслине пуњене фета сиром у сунцокретовом уљу; 

маслине пуњене црвеном паприком; маслине пуњене 

црвеном паприком и бадемом; маслине, сушене; 

маслиново уље за исхрану; маслиново уље за 

кулинарске потребе; масне супстанце за производњу 

јестиве масти; масноће; масти за исхрану; маст кита 

за исхрану; махунарке, конзервиране; махунарке, 

прерађене; махунарке, припремљене; махуне у 

конзерви; мацутаке печурке, конзервиране; мацутаке 

печурке, прерађене; мацутаке печурке, 

припремљене; мацутаке печурке, сушене; меки бели 

сиреви; меки зрели сиреви; меки сиреви; 

мекооклопне корњаче, неживе; мермелада; месне 

прерађевине; месни екстракти; месни намази; месни 

нарезак; месни наресци; месни одресци; месни 

сокови; месо; месо, живина и дивљач; месо за 

кобасице; месо или риба у конзерви; месо, риба, 

живина и дивљач; месо са роштиља маринирано у 

соја сосу; месо у конзерви; меџу [ферментисана соја 

у корејском стилу]; мешавине грицкалица које се 

састоје од грашка са васабијем, прерађен их 

орашастих плодова, сувог воћа или сувог грожђа; 

мешавине грицкалица које се састоје од 

дехидрираног воћа и прерађених орашастих плодова; 

мешавине грицкалица које се састоје од прерађеног 

воћа, прерађених орашастих плодова или сувог 

грожђа; мешавине за безалкохолни пун ч од јаја; 

мешавине за припрему бујона; мешавине за 

припрему супе; мешавине сувог воћа; мешана биљна 

уља за исхрану; мешана биљна уља за кулинарске 

потребе; мешана јестива уља; мешани сиреви; милк 

шејк; млади кукуруз, прерађени; млади лук, 

прерађен; млади сиреви; млаћеница; млевени бадем; 

млевени бели лук, конзервиран; млевено воће; 

млевено месо; млеко; млеко без лактозе; млеко и 

млечни производи; млеко обогаћено витаминима; 

млеко обогаћено витамином Д; млеко од кикирикија 

[безалкохолни напитак]; млеко од кикирикија за 

купинарске сврхе; млеко од кикирикија; млеко од 

конопље за употребу као замена за млеко; млеко од 

орашастих плодова као замена за млеко; млеко од 

соје за кулинарске потребе; млеко са ниским нивоом 

масти; млеко, сир, путер, јогурт и други млечни 

производи; млеко у праху; млечни производи 

базирани на заменама за млеко; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морска храна, нежива; морске 

(нори) алге, конзервисане; морски јежеви, неживи; 

морски краставац, који није жив; морски рачићи, 

који нису живи; мортадела; мусеви од меса; мусеви 

од поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на бази 

белог лука; намази на бази воћа; намази на бази 

кикирикија; намази на бази млека; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; намази 

од лешника; намази од лимуна; намази од маслина; 

намази од меса; намази од тикве; намаз од шкампа; 

намирнице на бази рибе; напици базирани на 

заменама за ферментирано млеко; напици за бази 

млека који садрже кафу; напици који се праве од 

јогурта; напици који се углавном састоје од млека; 

напици на бази бадемовог млека; напици на бази 

јогурта; напици на бази кокосовог млека; напици на 

бази млека; напици на бази млека који садрже воће; 

напици на бази млека који садрже воћне сокове; 

напици на бази млека од кикирикија; напици на бази 

млека са укусом ваниле; напици на бази млека са 

укусом јагоде; напици на бази млека са укусом 

чоколаде; напици на бази пиринчаног млека; напици 

на бази соје као замена за млеко; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; нарезани комади 

овчетине; нарезано воће; нарезано воће, 

конзервирано; нарезано поврће, конзервирано; нар, 

прерађен; нар, припремљен; нато [ферментисана 

зрна соје]; незрели свежи сиреви; некувано воће, 

припремљено; некувано поврће, припремљено; 

немасни јогурти; немлечне замене за млеко; 

нерафинисано уље које се користи за кулинарске 

потребе; нискокалорични чипс од кромпира; 

нордијске купине, прерађене; њоке на бази 

кромпира; обрађена јаја; обрађена љутика као 

поврће; обрађене брескве; обрађене поморанџе; 

обрађени бетелови ораси; обрађени кокос; обрађени 

коренови дораја [балон цвећа]; обрађени кромпир; 

обрађени пужеви [ескарготи]; обрађени црни лук; 

обрађено месо; обра но млеко; овсено млеко; овчије 

млеко; овчији сир; огрозд, прерађен; ои-собаги 

[кимчи од краставца]; ољуштени парадајз; ољуштени 

шљивасти парадајз; ољуштени шљивасти парадајз у 

конзерви; омлети; омоти за кобасице; омоти за 

кобасице и њихове имитације; омоти за кобасице од 

природних црева; омоти за кобасице од синтетичких 

материјала; омоти за храну од целулозе; омоти за 

храну од целулозе ојачане папиром; ораде, неживе; 

ораси, обрађени; орашасти плодови без љуске; 

органски кремови; органско кокосово уље за кување 

и припрему хране; органско кокосово уље за 

кулинарске потребе; органско млеко; остриге, које 

нису живе; оцеђени бели меки сиреви; оцеђени 

сиреви; очишћени бели лук; павлака; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака за кување у праху; 

павлака [млечни производ]; пакована јела која се 

првенствено састоје од меса, рибе, живинског меса 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/4 

Intellectual Property Gazette  2020/4 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

47 

или поврћа; пакована меса; паковани оброци који се 

углавном састоје од дивљачи; паковани оброци који 

се углавном састоје од живинског меса; паковани 

оброци који се углавном састоје од меса; паковани 

оброци који се углавном састоје од морских плодова; 

паковани оброци који се углавном састоје од рибе; 

палмино уље за исхрану; палмино уље за кулинарске 

потребе; паниране и пржене јалапено паприке; 

паниране кобасице; панирани пилећи медаљони; 

папаја, обрађена; паприке, обрађене; паприке, 

припремљене; парадајз пире; паста од белог лука за 

кување; паста од гуаве; паста од плавог патлиџана; 

паста од поврћа; пасте од икре рачића; пасте од 

поврћа; пасте од риба; пасте од тикве; пастеризовано 

млеко; пастирска пита; пастрами; пастрмка, нежива; 

пасуљ, обрађени; пасуљ, припремљен; пасуљ, 

сушени; пасуљ у конзерви; пахуљице од кивија; 

пахуљице од кокоса; пахуљице од кромпира; пачја 

јаја; паштета од артичоке; паштета од поврћа; 

паштетет од инћуна; пекан ораси, прерађени; пекан 

ораси, припремљени; пекмез од лимуна; пектин за 

кулинарске намене; пеперонцини, обрађене; перила 

уља за исхрану; перила уља за кулинарске потребе; 

печена говедина; печени бадеми; печени бели лук; 

печени индијски ораси; печени кестени; печени 

кикирики; печени кромпир; печени лешници; печени 

макадамија ораси; печени мешани орашасти 

плодови; печени орашасти плодови; печени 

орашчићи; печени пасуљ; печени пасуљ у парадајз 

сосу; печени пекан ораси; печурке, обрађене; 

печурке, припремљене; пикантни кисели краставци; 

пилетина; пилећа крилца; пилеће пљескавице; 

пилеће салате; пилећи бујон; пилећи крокети; пилећи 

мус; пилећи терин; пимиенто паприке, обрађене; 

пињоли, обрађени; пиреи од поврћа; пире кромпир; 

пире од воћа; пире од икре рака; пире од јабука; пире 

од маслина; пире од печурака; пире од плавог 

патлиџана; пире од тикве; пиринчано млеко; 

пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пиринчано млеко као замена за млеко; пистаћи, 

прерађени; пистаћи, припремљени; пића која садрже 

млечну киселину; пића ферментисана помоћу 

бактерије млечне киселине; пихтије; плаве дагње, 

неживе; плави сир; плодови ораха; пљескавице од 

поврћа; пљескавице од соје; поврће конзервирано 

или у теглама; поврће конзервирано у сирћету; 

поврће конзервирано у уљу; поврће кувано у 

сирћету; поврће, обрађено; поврће пречено на 

роштиљу; поврће укисељено у сирћету; поврће у 

конзерви; поврће у теглама; пола-пола павлака 

[мешавина млека и крема]; полен припремљен као 

храна; полуобрано млеко; помфрит; помфрит од 

тапиоке; посољени индијски орах; поховане лигње; 

предјела; предјела која се првенствено састоје од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; предјела на 

бази поврћа; преливи за брускете; преливи од 

орашастих плодова; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; препржени пасуљ; 

прерађена аракача; прерађена гравиола; прерађена 

јагодаста гуава; прерађена карамбола; прерађена 

лимунска трава; прерађена љускаста анона; 

прерађена морска храна; прерађена саподиља; 

прерађена спирулина; прерађена тапиока; прерађена 

фејоа [ананасна гуава]; прерађена хикама; прерађене 

акаи бобице; прерађене алге за људску употребу; 

прерађене гоџи бобице; прерађене дуње; прерађене 

клице; прерађене лутке пчела за људску 

конзумацију; прерађене маслине, конзервиране; 

прерађене махунарке; прерађене морске алге; 

прерађене семенке бундеве; прерађене семенке 

лубенице; прерађене семенке од сунцокрета; 

прерађене чиа семенке; прерађени бели лук; 

прерађени бели лук који служи као поврће; 

прерађени едамаме; прерађени индијски ораси; 

прерађени кактус за исхрану; прерађени кикирики; 

прерађени морски плодови; прерађени орашасти 

плодови; прерађени парадајз; прерађени патлиџан; 

прерађени плодови личија; прерађени производи од 

рибе за људску исхрану; прерађени радич; прерађени 

сир; прерађени тореја орах; прерађено воће; 

прерађено воће и поврће; прерађено јестиво 

коренасто поврће; прерађено јести во цвеће у 

кристализованом облику; прерађено коренасто 

поврће; прерађено корење за људску исхрану; 

прерађено нон и воће; прерађен орах; прерађено семе 

брашнастих банана; прерађено сочиво; пресована 

воћна паста; прехрамбени производи од рибе; 

пржене брашнасте банане; пржени кромпир; пржени 

нарибани кромпир; пржено месо; припремљена 

говедина; припремљена јела од меса; припремљена 

јела од рибе; припремљена морска трава за прављење 

супе; припремљена сојина зрна; припремљене 

махунарке; припремљене семенке бундеве; 

припремљене супе од морске траве; припремљени 

бујон; припремљени кокос; припремљени ораси; 

припремљени пињоли; припремљени свињски папци; 

припремљено јестиво коренасто поврће; 

припремљено коренасто поврће; припремљено месо; 

припремљено сочиво; производи за прављење 

бујона; производи од млека; производи од рибе 

припремљени за људску конзумацију; производи од 

рибе у теглама; прокегь, прерађен; протеинско 

млеко; прочишћени маслац; прстенови од лука 

[поховани лук]; пужеви припремљени за људску 

исхрану; пуномасно млеко; пуњене чили паприке; 

пуњења на бази воћа за воћне пите; пуњења на бази 

воћа за торте и пите; путер; путер крем; путер од 

бадема; путер од индијског ораха; путер од јабука; 

путер од орашастих плодова; путин [канадско јело 

које се састоји од помфрита и сирног груша који се 

преливају сафтом]; рабарбаре, прерађене; раженка 

[ферментисано печено млеко]; рак, који није жив; 
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ракови, неживи; ребра [одрезак од меса]; репа, 

обрађена; репино уље за исхрану; риба и пржени 

кромпир; риба, која није жива; риба, обрађена; риба 

у конзерви; рибља икра, прерађена; рибља икра, 

припремљена; рибља паштета; рибље брашна за 

људску исхрану; рибље кобасице; рибље пихтије; 

рибље пљескавице; рибље шницле; рибљи бујон; 

рибљи желатин за исхрану; рибљи колачићи; рибљи 

крокети; рибљи мехури; рибљи мусеви; рибљи 

терин; рибљи филети; рибљи штапићи; ролнице од 

сувог воћа; ролована укисељена харинга; рости; 

сабљарке, неживе; салама; салата од икре ципла; 

салата од купуса; салате за предјело; салате од воћа; 

салате од воћа и поврћа; салате од махунарки; салате 

од поврћа; самгјетанг [корејска пилећа супа са 

женшеном]; сардине, неживе; сардине у конзерви; 

сарме; сарме пуњене месом; сармице; састојци за 

припремање супе; сафаладе; сашими; свеже месо; 

свињетина; свињска маст; свињски котлети; семенке 

банане за кување, припремљене; семенке од мака, 

обрађене; семенке, припремљене; семенке 

припремљене за људску конзумацију; семенке 

припремљене за људску конзумацију, које нису 

зачини или ароме; семенке сусаме, обрађене; 

сеолеонгтанг [корејска чорба од костију вола]; 

сецкани бели лук, конзервирани; сечено воће; сечено 

поврће; сипе, неживе; сир; сиреви који дозревају 

помоћу плесни; сиреви са биљем; сиреви са 

зачинима; сиреви у облику умака; сиреви у праху; 

сириште, сирило; сирни намази; сирове кобасице; 

сирове пљескавице; сирово воће, ољушћено; сирово 

воће, припремљено; сирово воће, сечено; сирово 

поврће, ољушћено; сирово поврће, припремљено; 

сирово поврће, сечено; сир од козјег млека; скуша у 

конзерви; сланина; сланина у комадићима; слатка 

павлака у праху [млечни производи]; слатки 

кромпир, прерађен; слатки кромпир, прерађени; 

смеђа горушица, прерађена; сметана [кисела 

павлака]; смеше које садрже маст за кришке хлеба; 

смокве, прерађене; смокве, припремљене; смрзнута 

јаја; смрзнута јела која се састоје првенствено од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; смрзнута 

орлова папрат [бу јад]; смрзнута пакована предјела 

која се углавном састоје од морских плодова; 

смрзнута предјела која се састоје првенствено од 

морских плодова; смрзнута предјела која се састоје 

првенствено од пилетине; смрзнута риба; смрзнута 

чорба; смрзнут бели лук; смрзнуте дагње; смрзнути 

плодови мора; смрзнути помфрит; смрзнути спанаћ; 

смрзнуто воће; смрзнуто поврће; сојина зрна, 

прерађена; сојино млеко; сојино млеко [замена за 

млеко]; сојино уље за исхрану; сојино уље за кување; 

сојино уље за употребу у кулинарству; сокови од 

поврћа за кување; сок од лимете за кување; сок од 

парадајза за кување; сок од тартуфа; сок од шкољки; 

срце палме, прерађено; стогодишња јаја; сува икра 

од харинге; сува риба; сува рибизла; суве бруснице; 

суве гљиве; суве дагње; суве јагоде; суве папаје; суве 

смокве; суве шљиве; суви дуријан; суви личи; суви 

лонган; суви ман го; суво грожђе; суво месо; 

султанија, сува; сунцокретове семенке, 

припремљене; сунцокретово уље за исхрану; 

сунцокретово уље за кулинарске потребе; супа, 

конзервисана; супа од црвеног пасуља; супа са 

месним кнедлама; супе; супене коцке; сурими; 

сурутка; сусамово уље за исхрану; суфлеи од батата; 

суфлеи од бундеве; суфлеи од поврћа; суфлеи од 

сира; сухомеснати производи; суџук [кобасице]; 

сушена говедина; сушена лигња; сушена месна 

влакна; сушена репа; сушена риба; сушена сојина 

зрна; сушена сочива; сушена сурутка; сушена 

усољена говедина; сушена шунка; сушене јестиве 

алге; сушене јестиве гљиве; сушене јестиве морске 

алге; сушене јестиве сребрне уши. сушене јести ве 

црне гљиве; сушене махунарке; сушени рачићи; 

сушени тартуфи [јестиве гљиве]; сушено воће; 

сушено воће и поврће; сушено месо; сушено поврће; 

тангерине, прерађене; тапенада; тахини [намаз од 

сусама]; таџин [готово јело од меса, рибе или 

поврћа]; твеџи булгоги [корејско јело од исечене и 

зачињене прасетине са роштиља]; тврди сиреви; 

текстурисани протеини поврћа за употребу као 

додаци месу; телетина; телећи бујон; темпех; 

темпура од морске хране; темпура од поврћа; терини; 

терини од меса; терини од морских плодова; терини 

од поврћа; тестенине за супу; течни јогурти; тиква, 

прерађена; толстолобици, неживи; тофу; тофу 

пљескавице; тофу пржен у уљу; трешње, обрађене; 

туњевина, нежива; туњевина у конзерви; ћићарон; 

ћуретина; ћурећа сланина; ћуреће кобасице; ћуреће 

пљескавице; ћуфте; ћуфте од кромпира; укисељена 

јаја; укисељена кора од лубенице; укисељена риба; 

укисељене јалапено паприке; укисељене паприке; 

укисељене ротквице; укисељене свињске ножице; 

укисељене харинге; укисељени лук; укисељени 

црвени лук; укисељено воће; укисељено поврће; 

укишељено воће и поврће; уља за исхрану; уља за 

кување; уља од орашастих плодова; уља од 

орашастих плодова за кулинарске потребе; уље 

бундевиних семенки за кулинарске потребе; уље за 

печење на биљној бази у спреју; уље за печење у 

спреју; уље кикирикија за кулинарске потребе; уље 

кита за исхрану; уље од грожђаних коштица за 

исхрану; уље од кикирикија за исхрану; уље од 

пиринчаних мекиња за исхрану; уље од семена лана 

за исхрану; уље од семенке бундеве за исхрану; уље 

од семенки грожђа за кулинарске потребе; уље од 

уљане репице за кулинарске потребе; уље палминих 

коштица за исхрану; уље палминог језгра за 

кулинарске потребе; уље пиринчаних мекиња за 

кулинарске потребе; умаци на бази млека; умаци од 

пасуља; умаци од сира; умаци од чилија са сиром; 
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унапред исецкане салате од поврћа; уншиу 

мандарине, прерађене; урме; усољена јаја; усољена 

риба; усољен и сушени бакалар; усољено месо; 

усољено поврће; УХТ млеко; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од ренданог кромпира; уштипци 

од свежег сира; фалафел; ферментисани тофу; 

ферментисано млеко; фета сир; филети бакалара; 

филети инћуна; филети од пилећих груди; 

филипинске кућице, неживе; флаширана морска 

храна; фонди од сира; формирани текстурисани 

биљни протеин који се користи као замена за месо; 

франкфуртске кобасице; француске кремасте кнедле; 

хамбургери; харинге, неживе; хегис [шкотско јело од 

изнутрица]; хидрогенизована уља за исхрану; 

хидрогенизована уља за кулинарске потребе; 

хоботнице, неживе; хумус као тесто од леблебија; 

хумус [намаз од леблебија]; цазики [tzatziki]; Цезар 

салата; црвене наранџе, прерађене; црвене рибизле, 

прерађене; црвене рибизле, смрзнуте; црвени лук, 

конзервисан; црвени лук, прерађен; црвени лук, 

припремљен; црвени пасуљ, конзервиран; црвени 

снепер, неживи; црева за кобасице, природна или 

вештачка; црева за омоте за храну; црева за 

прављење крвавице; црева за прављење омота за 

кобасице; црне рибизле, прерађене; црне рибизле, 

смрзнуте; црни лук, припремљен; чај с млеком на 

бази млека; чај с млеком, у којем превладава млеко; 

чауре свилене бубе за људску исхрану; чварци; чедар 

сир; чеонгукџанг џигае [корејско јело које се 

већином састоји од тофуа са богатом пастом од соје]; 

чиа семенке, припремљене; чили са месом; чипс од 

банане; чипс од зелене банане; чипс од јабука; чипс 

од кеља; чипс од кромпира; чипс од поврћа; чипс од 

свињске коже; чипс од соје; чипс од тапиоке; чипс 

штапићи од кромпира; чорбе; чоризо 

[сhогizо]кобасице; џабан-гим [зачињене морске 

алге]; џемови; џемови од ананаса; џемови од 

боровнице; џемови од брескве; џемови од вишања; 

џемови од воћа; џемови од јагоде; џемови од 

јапанске шљиве; џемови од кајсија; џемови од 

купине; џемови од малине; џемови од рабарбаре; 

џемови од трешања; џемови од црних рибизла; 

џемови од шљиве; шантили крем; шаран, неживи; 

шаргарепе, конзервисане; шаргарепе, прерађене; 

шаргарепе, припремљене; шаргарепе у конзерви; 

шваргла+L 19046; шитаке печурке, конзервиране; 

шитаке печурке, прерађене; шитаке печурке, 

припремљене; шитаке печурке, сушене; шиш кебаби; 

шкампи, који нису живи; шкампи, рачићи, који нису 

живи; шкампи у кокосу; шкембићи; шкољке абалоне, 

неживе; шкољке капице, која нису живе; шкољке, 

које нису живе; шкољке, љускари, који нису живи; 

шлаг; шљиве, прерађене; шпанска лимета; шпаргла, 

конзервирана; шпаргле, обрађене; штапићи 

моцареле; штапићи од тофуа; шунка.   

Кл. 30:  Chai чај; chalupas [тортиље од кукурузног 

брашна]; chimichangas [пуњене тортиље пржене у 

дубоком уљу]; chow гпејп Uела на бази резанаца]; 

chow гпејп резанци; farina (јело од житарица); mate; 

mizo-yokan-no-moto [јапанске кондиторске мешавине 

на бази слатког желеа од азуки пасуља]; nachos 

[тортиља чипс]; nerikiri [традиционални јапански 

кондиторски производ који се састоји од меког 

зашећереног омота који садржи џем од слатког 

пасуља]; quesadillas [пуњене тортиље]; sansho у 

праху [јапански бибер као зачин]; sopapillas [пржена 

пецива]; teriyaki умак; vla [млечни крем]; won ton 

кнедле; агенси на бази скроба за сладолед; азијски 

резанци; алва; алге [зачин]; америчке палачинке 

[палачинке]; арома ваниле за кулинарске намене; 

арома ваниле који се користе за храну и пиће; 

аромартизовани лед; ароматизоване соли; 

ароматизовано сирће; ароматични додаци за храну; 

ароме бадема, осим есенцијалних уља, за напитке; 

ароме бадема, осим есенцијалних уља, које се 

користе за прехрамбене производе; ароме бадема, 

осим есенцијалних уља, које се користе за храну и 

пиће; ароме за кафу; ароме за колаче, изузев 

етарских уља; ароме за пића, изузев етарских уља; 

ароме, које нису етарска уља; ароме лимуна, осим 

есенцијалних уља, које се користе за прехрамбене 

производе; ароме, осим есенцијалних уља, за маслац; 

ароме, осим есенцијалних уља, за сир; ароме, осим 

етарских уља, за супе; ароме слада које се користе за 

храну и пиће; афогато [напици на бази кафе која 

садрже сладолед]; баварски крем; багети [француске 

векне]; бадеми преливени чоколадом; бадеми са 

шећерним преливом; бадемово тесто; балзамико 

сирће; баози [тесто са надевом]; беле чоколаде; бели 

лук у праху; бели лук у праху [зачин]; бели чај; бели 

шећер; бечка пецива; бибер; бибимбап [корејско јело 

које се првенствено састоји од куваног пиринча са 

додацима као поврће и говедина]; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљне ароме, осим 

есенцијалних уља, за напитке; биљне инфузије; 

биљни концентрати као зачини; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; биљни чајеви, осим за 

медицинске потребе; биндаетеок [палачинке на 

корејски начин које су направљене од желеа слатког 

адзуки пасуља]; бисквит са путером; бискоти 

[biscotti]; божићни пудинг; 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 какаоом; 

бомбоне са карамелом; бомбоне са маслацем и 

карамелом; бразилски ораси преливени чоколадом; 

браон сос; браон шећер; брашно; брашно без 

глутена; брашно за бели хлеб; брашно за торте и 

колаче; брашно за хлеб; брашно за црни хлеб; 

брашно и производи од житарица; брашно од боба; 

брашно од јобових суза; брашно од кромпира; 
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брашно од махунарки; брашно од мунго пасуља; 

брашно од пиринча; брашно од слачице; брашно од 

хељде; брашно са високим садржајем глутена; 

брашно тапиоке; брашно широке намене; бродски 

двопек; булгур; буритоси; ванила ароме за напитке; 

ванила ароме за храну; ванилин [замена за ванилу]; 

ванилин шећер; вареники [пуњене кнедле]; васаби 

прах; васаби прах [јапански рен]; вафел производи; 

вафли са пуњењем; вегетаријанске 

пљескавице[сендвичи]; вегетеријански колачи; 

везивни агенси за сладолед; векна са месом; векне 

хлеба; вијетнамски резанци; винско сирће; виршле у 

тесту; високо-протеинске плочице од житарица; 

вишенаменско брашно са додатком прашка за пециво 

и соли; водени сладоледи; вон тон чипс; ворчестер 

сос; воће преливено чоколадом; воћна пита; воћна 

пита са бресквама; воћна пита са вишњама; воћна 

пита са јабукама; воћне ароме које се користе за 

храну и пиће, осим екстракта; воћне ароме, осим 

есенцијалних уља, за напитке; воћне ароме, осим 

есенцијалних уља, које се користе за прехрамбене 

производе; воћне бомбоне [слаткиши]; воћне желе 

бомбоне; воћне пите; воћни желе [слаткиши]; воћни 

колачи; воћни преливи [сосови]; воћни сладолед; 

воћни сладоледи; воћни сладоледи на штапићу; 

воћни тарт; воћни хлеб; воћни чајеви; воћно сирће; 

гарам масала; гимбап [кореанско јело од пиринча]; 

глазирани колачи у корпици; глазуре за колаче; 

глазуре за шунку; глукоза за кулинарску намену; 

глутен припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; горко-слатка чоколада; готова 

јела која се првенствено састоје од тестенина и 

пиринча; готова јела од пиринча; готова јела од 

тестанине; готова јела са пиринчем; готова јела са 

тестенином; готова тестенина; готови васаби; готови 

напици на бази какаоа; готови напици на бази кафе; 

готови напици од какаа; готови напици од кафе; 

готови оброци од резанаца; готови равиоли; гохугару 

[млевена љута паприка]; гочујанг [ферментирани 

намаз од љутих папричица]; грахам крекери; гриз; 

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]; гуме за жвакање, не за медицинске 

потребе; гумене бомбоне; гумени слаткиши; гум 

паста [кондиторски производ]; данска пецива; 

дански путер кекс; двопек; десерти од сладоледа; 

десерт од мрвљене јабуке; десерт од мрвљене 

рабарбаре; десерт од мрвљеног воћа; десерт од 

муслија; демерара шећер; десерти са желатином са 

укусима [заслађивачима]; десерти са желатином са 

укусима и заслађивачима; десерти у облику муса 

[слаткиши]; десертни пудинг; десертни суфлеи; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; ђевреци од више врста житарица; ђумбир 

[зачин]; ђумбир у праху који се користи као зачин; 

еклери; експандиране куглице са укусом сира 

[грицкалице од кукуруза]; експандирани пиринач; 

екстракти кафе; екстракти квасца за људску исхрану; 

екстракти који се користе као ароме за храну, осим 

есенцијалних уља; екстракти, осим есенцијалних 

уља, за додавање арома напицима; екстракти, осим 

есенцијалних уља, за додавање арома храни; 

екстракти слада који се користе као ароме за храну; 

екстракти чаја за кување; екструдиране грицкалице 

од тапиока скроба; енглески крем; енглески крем 

[печени десерти]; енглески мафини; енчиладе 

[пуњене тортиље]; ерл греј чај; есенције за исхрану, 

изузев етарских есенција и етарских уља; еспресо 

кафа; 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; замена за 

пиринач; замене за кафу; замене за кафу на бази 

цикорије; замене за марципан; замене за сладолед: 

замене за сладоледе на бази соје; замене за чај; 

замене за шећер; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак пиринач; замрзнута¬сушена јела 

чији је главни састојак тестенина; замрзнуте 

интегралне житарице; запечен крем од јаја; затар 

мешавина зачина; затворена пита с месом; зачини; 

зачини за печење; зачини и прилози на бази какаа за 

храну и пића; зачини на бази сушене смокве; зачини 

у праху; зачин од сушених чили папричица; зачинска 

паприка; зачинска со која се користи за кување; 

зачински додаци; зачињена паста од пасуља као 

прилог храни; зачињена со; зачињене кокице са 

различитим укусима; зачињени колачићи; 

зашећерени бадеми; зелени чај; зефир [посластица]; 

зити; златни сируп [шећерни сируп], меласа; зрна 

кафе преливена чоколадом; зрна кафе преливена 

шећером; зрна преливена шећером [кондиторски 

производи]; инјеолми [пиринчани колачи са 

глутеном који су обложени пасуљом у праху]; 

инстант јапански пшенични резанци; инстант 

јапански резанци са хељдиним брашном; инстант 

кафа; инстант каше; инстант кинески резанци; 

инстант мешавине за кафу; инстант пиринач; инстант 

резанци; инстант смесе за палачинке; инстант смесе 

за пудинг; инстант чај; интегрални хлеб; интегрално 

брашно; интегрално брашно за хлеб; италијанска 

пецива; италијански резанци; италијански трифл; 

јаворов сируп; јаксик [корејско јело које се 

првенствено састоји од слатког пиринча са додатим 

орашастим плодовима и урмама]; јамајчански сос; 
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јамбалаја [зачињено креолско јело на бази пиринча с 

мешавином рибе и меса попут шкампа, пилетине, 

шунке и љуте кобасице]; јапански зелени чај; 

јапански прах од корена биљке марант за кулинарске 

потребе; јапански резанци; јапански чај направљен 

од морских трава у праху; јеотгал [корејски зачин 

који се прави од усољене и ферментиране морске 

хране]; јестива со; јестиве вафл-корпице; јести ве 

корнет-корпице; јестиве корпице за тортиље; јестиве 

корпице од вафла; јестиве корпице од корнета; 

јестиве корпице од чоколаде; јестиве налепнице за 

украшавање посластица; јестиви лепак за 

украшавање посластица; јестиви папир; јести ви 

папирни украси од пиринча за торте; јестиви папир 

од пиринча; јести ви украси од обланди за торте; 

јестиво замрзнуто воће; јечмено брашно; јиаози 

[пуњене кнедле]; јоркширски пудинг; јохкан 

[штанглице које се праве од пасте на бази слатког 

пасуља]; јуфка тесто; кадуља [зачин]; какао; какао 

екстракти за људску исхрану; какао мешавине; какао 

намази; какао напици са млеком; какао у праху; 

канапеи; кангзхуан чај [ферментисани кинески чај]; 

канелони; капелини тестенине; капкејк колачи; 

капра; капсуле за чај, пуне; капсуле кафе, пуне; 

капсуле које садрже биљне инфузије; капсуле с 

кафом, пуне; капсуле с чајем, пуне; капућино; 

карамеле; карамеле (toffees); карамеле [бомбоне]; 

карамел крем; карамел прелив; каранфилић [зачин]; 

кари [зачин]; кари зачини; кари паста; кари сос; кари 

сосови; кари у праху [зачин]; касутера [јапански 

колач од бисквита]; кафа; кафа без кофеина; кафа, 

чај, какао и замена кафе; кафене есенције; каша од 

хељде; каше на бази млека за прехрану; квасац; 

квасац за кулинарске потребе; квасац, прашак за 

пециво; квасац у праху; кекс; кекс који се служи уз 

аперитив; кекс са укусом сира; кесице за посуде за 

филтрирање кафе, пуне; кечап од парадајза; кечап 

[сос]; кикирики преливен чоколадом; кимчи 

[палачинке од укисељеног поврћа]; кинеска шећерна 

трска, прерађена; кинеске кнедле; кинеске кнедле 

куване на пари; кинеске пуњене кнедле; кинески 

резанци; кинески резанци од пиринча; киноа, 

прерађена; кисели и слатки сосови; кисело тесто; 

кифлице без глутена; киш; клинчић у праху [зачин]; 

кнедле; кнедле на бази брашна; кнедле од пиринча; 

кнедле од шкампи; кобасице умотане у тесто; 

кокице; кокице из микроталасне пећнице; кокице 

преливене карамелом; кокице преливене шећером; 

кокосово брашно за људску исхрану; колачи; колачи 

обложени чоколадом; колачи од бадема; колачи од 

бисквита; колачи од ђумбира; колачи од житарица; 

колачи од житарица [мусли плочице]; колачи од 

овсене каше; колачи од пиринча; колачи од прженог 

теста; колачи од проса; колачи од сладоледа; колачи 

од чоколаде; колачи са путером од кикирикија; 

колачи са шљивама; колачи с маслацем; колачи с 

млаћеницом; колачићи без глутена; колачићи од 

бадема [слатка пецива]; колачићи од ђумбира; 

колачићи од лука; колачићи са чоколадним 

мрвицама; колачићи среће; колачи у корпици; колач 

Наполеон; колач пита; комади кристал шећера 

[кондиторски]; комбуха чајеви; комбу ча [јапански 

чај од морске траве]; кондиторски производи; 

кондиторски производи без глутена; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

кондиторски производи на бази сирупа од шећера; 

кондиторски производи на бази струганог леда; 

кондиторски производи од чоколаде; кондиторски 

производи са маслацем и карамелом; кондиторски 

производи са смрзнутим јогуртом; конзервирани 

влашац; конзервирани ђумбир [зачин]; конзервирани 

шпагети у сосу од парадајза; конзервисане 

баштенске траве [зачини]; концентровани сосови; 

коре за пицу; коре за тарт; корејски резанци; корнети 

за сладолед; корнфлекс; коцке леда; коџи [koji - 

ферментисани пиринач са сладом]; коштуњаво воће 

са чоколадним преливом; коштуњаво воће у праху; 

красуљица, конзервисана; крекери; крекери без 

глутена; крекери за сир; крекери од пиринча; крекери 

од тапиоке; кремасте торте; крем-пите; кристал 

шећер; кристал шећер за кување; кроасани; кроканти 

од кикирикија; крофне; крутони; кувана кафа; куване 

интегралне житарице; кувани пиринач; кукурузни 

гриз; кукурузни сируп за кулинарске потребе; 

кукурузни скроб за кулинарске потребе; кукурузни 

флипс са укусом сира; кукурузни чипс; кукуруз но 

брашно; кукуруз, прерађени; кукуруз, пржени; 

куркума; куркума за исхрану; кус-кус [гриз]; 

кухињска со; кухињска со помешана са семенкама 

сусама; лазање; ланено семе за кулинарску употребу 

[зачин]; ледена кафа; ледени колачи; ледени чај; лед 

за освежавање; лед, природни или вештачки; лења 

пита са јабукама; лепљиви [воштани] пиринач; 

лизалице; лизалице [кондиторски производи]; лимун 

ароме, осим есенцијалних уља, за напитке; лимунске 

ароме, осим есенцијалних уља, које се користе за 

храну и пиће; лисната пецива; лиснато тесто; ло 

меин [10 mеiп] кинеско јело; лом пер [палачинке на 

бази кромпира]; љуте папричице у праху [зачин]; 

љути сосови; мајонез; макадамија ораси преливени 

чоколадом; макарони; макарони са сиром; маки 

суши; малтоза; малтоза која се користи у исхрани; 

манго чатни [зачин]; манду [ролнице направљене на 

корејски начин]; манука мед; маринаде; маринара 

сосови; марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; матични млеч за људску исхрану, није 

за медицинске потребе; мафини; махуне ваниле; мед; 

мед са лековитим биљем; меке переце; меласа за 

исхрану; ментол бомбоне за освежавање даха; 

ментол за посластице; меринге лимун пита; месечеви 

колачи; мешавина зачина за утрљавање на храну; 

мешавина зачина са каријем; мешавине грицкалица 
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које садрже крекере, переце или кокице; мешавине за 

глазуре; мешавине за инстант десертне пудинге; 

мешавине за колаче; мешавине за пецива; мешавине 

за припрему кангзхуан чаја; мешавине за припрему 

комбуха чаја; мешавине за припрему умака; 

мешавине за припрему чаи чаја; мешавине за 

припрему чаја; мешавине за пуњење на бази хлеба; 

мешавине за сладолед; мешавине за темпура тесто; 

мешавине за топлу чоколаду; мешавине за фил; 

мешавине зачина; мешавине зачина за варива; 

мешавине зачина за воду за кување ракова; 

мешавине кафе и цикорије; мешавине сушених 

зачина за варива; мешавине у праху које се користе 

за спремање чоколадних напитака; мешавине црног 

лука у праху и соли; мизу-јокан-но-мото Uапански 

кондиторски производи направљеми од желеа 

слатког адзуки пасуља]; мисо паста; мицумаме 

[јапанска посластица која се састоји од желеа од 

агара, куваног азуки грашка и воћа са сирупом]; 

млевена кафа; млевена паприка; млевени јечам; 

млевени коријандер; млевени кукуруз; млевени 

мускатни ораси; млевени овас; млевени цимет; 

млечна чоколада; млечни карамел крем; млечни 

сладолед; млечни сладолед на штапићу; млечни чај 

на бази чаја; млечни чај, са базом без млека; морска 

вода за кување; морска трава за употребу у облику 

зачина; мрвице; мрвице за украшавање торти; 

мрвљена пшеница; муги ча [mugi-cha, чај од прженог 

јечма]; мусковадо шећер; мусли; мућено тесто; наан 

хлеб; надуване кукурузне грицкалице [кукурузни 

флипс са укусом сира]; намази на бази чоколаде; 

намази на бази чоколаде који садрже орашасте 

плодове; напици на бази камилице; напици на бази 

кафе који садрже млеко; напици на бази чаја са 

воћном аромом; напици на бази чоколаде са млеком; 

напици од кафе; напици од чаја; наруквице од 

бомбона; незаслађена чоколада; немедицинске 

пастиле [кондиторски производи]; немедицински 

биљни чајеви; непржена кафа; нерафиниране овсене 

пахуљице; нигири суши; норимаки суши; нугат; 

нугат штагнглице; нурунгиј [спржена пиринчана 

кора]; њоке на бази брашна; обланде; обланде 

обложене чоколадом; обланде пуњене сладоледом; 

обланде са кексом; обогаћени пиринач; обрађена зоб; 

обрађена зрна житарица; обрађена пшеница; 

обрађене житарице; обрађено зачинско биље 

[зачини]; овсене каше; овсене пахуљице; овсени 

колач; овсени колачи; овсено брашно; огрлице од 

бомбона; окономијаки [јапанске пикантне 

палачинке]; олонг чај [кинески чај]; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; ољуштени пиринач; омоти за won 

ton кнедле; онигири [пиринчане куглице]; орашчићи; 

органски кари сосови; орекјете; осушени влашац; 

паеља; пајеон [палачинке на корејски начин које су 

направљене од зеленог лука]; пајеон [палачинке од 

младог лука]; пакована јела која се првенствено 

састоје од тестенина или пиринча; паковања шербета 

у туби [кондиторски]; палачинке; палачинке од 

хељде; палачинке с киселим млеком; палента; 

палмин шећер; пан де јука [хлеб од сира]; панетоне; 

пападум; папарделе; паприка [зачин]; парфе; паста 

од соје [додатак јелима]; пасте од белог лука 

[кулинарски зачин]; пасте од ђумбира које се користе 

као зачин; пасте од ђумбира [кулинарски зачин]; 

пастила [посластица]; пастиле [бомбоне]; пастиле за 

освежавање даха; пастиле од меда са лековити м 

биљем [кондиторски производи]; патјук [вариво од 

црвеног грашка]; пекарске плетенице; пекарски 

производи; пељмени [кнедле пуњене месом]; пенасте 

бомбоне; пенасти колачи преливени чоколадом који 

садрже карамел; пене тестенина; переце; переце 

обложене јогуртом [кондиторски производи]; переце 

преливене чоколадом; песто [сос]; пецива; пецива 

која садрже воће; пецива од бадема; пецива са 

џемом; пецива с кремом; пецива у облику прстена; 

печени кестен преливен сирупом [кондиторски 

производи]; печени комадићи природног дрвета који 

се додају вину ради побољшавања укуса; пивско 

сирће; пикалили; пикантни сосови; Пико де Гало 

сосови; пимент; пире од белог лука [кулинарски 

додатак]; пиринач; пиринач куван на пари; 

пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани 

колачићи; пита хлеб; пите; пите на парче [пецива]; 

пите од бундеве; пите од дивљачи; пите од 

живинског меса и дивљачи; пите од меса; пите од 

пилећег меса; пите од свињског меса; пите од 

сецканог сувог воћа; пите са боровницом; пите са 

бресквама; пите са вишњама; пите са јабукама; пите 

са јагодама; пите са јајима; пите са кајсијама; пите са 

малинама; пите са пекан орасима; пите са 

рабарбаром; пите са смрзнутим јогуртом; пите с 

поврћем; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; 

пића на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића 

од чоколаде са млеком; пица пите; пица сосови; 

пице; плочице од житарица; плочице од муслија; 

пљескавице од поврћа [сендвичи]; пљескавице од 

соје [сендвичи]; пљескавице од ћуретине[сендвичи]; 

погаче; погачице од брашна и квасца; подлоге за 

пицу; подлоге за тако; подлоге од теста за тарт; 

полуслатка чоколада; посластице од кикирикија; 

посластичарски производи; посластичарски чипс за 

печење; посуде за филтрирање млевене кафе, пуне; 

пралине; прах од семенки периле за кување; прах са 

укусом црног вина за додавање ароме храни; прах са 

укусом црног вина који се користи као зачин; прах са 

укусом црног вина који се користи као прилог храни; 

прашак за енглески крем; прашак за колаче; прашак 

за пециво; прашак за прављење сладоледа; предјела 

која се углавном састоје од тестенина или пиринча; 

преклопљена пица; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; прелив од пенастих бомбона; 

премази на бази меда за шунку; премази од зачина; 
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премаз од карамеле с путером; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; препарати од 

житарица; прерађене интегралне житарице; 

прерађене кокице; прерађени бели лук који се 

користи као зачин; прерађени влашац који се 

користи као зачин; прерађени женшен који се 

користи као биљка, зачин или арома за храну и пиће; 

прерађени теф; прерађено семе за употребу као 

зачин; пржена зрна кафе; пржени пиринач; пржени 

резанци; прилог за храну који се већином састоји од 

кечапа и салсе; принцес-крофне; припремљени рен 

[зачин]; природни заслађивачи; производи од 

цереалија без глутена; пролећне ролнице; прополис 

[пчелињи производ]; прополис [пчелињи производ] 

за људску употребу; nти-бер кекс; пудинг; пудинг 

десерт на бази пиринча; пудинг од банане; пуњена 

тестенина; пуњене чоколаде; пуњене чоколадице; 

пуњења за колаче и пите на бази крема од јаја; 

пшеничне клице за људску исхрану; пшенично 

брашно; пшенично скробно брашно; равиоли; 

ражани хлеб; ражано брашно; рамен [јапанско јело 

на бази резанаца]; рамен резанци; расхлађени 

кондиторски производи; резанци; резанци без 

глутена; резанци за супу; резанци од пиринча; 

резанци од скроба пасуља; резанци од хељде; релиш 

[додатак јелу]; рен; рибље кнедле; рибљи сендвичи; 

ригатони тестенине; рижото; роибос чај; ролнице са 

циметом; роловане обланде [колачи]; роловани 

фондан; роло обланде; роштиљ сос; ругелак 

[пециво]; руске палачинке; ручак за понети који се 

састоји од пиринча, са додатком меса, рибе или 

поврћа; саварини; саго; салата са макаронима; салате 

од пиринча; салате са тестенином; салса; самоса; 

састојци за кондиторске производе на бази какаа; 

сатаи сосови; свежа пецива; свеже пите; свеже пице; 

свеже ролнице са кобасицом; свеже тестенине; свеж 

хлеб; семе аниса; семе звездастог аниса; сенбеи 

[пиринчани крекери]; сендвичи; сендвичи од 

сладоледа; сендвичи са сиром [чизбургери]; сендвич 

са виршлама; сенф; сенф у праху [зачин]; сирови 

шећер; сирће; сирће, сосови [додаци јелу]; сирће, 

сосови и други додаци јелу; сирупи за палачинке; 

сирупи за преливе; сирупи од скроба за кулинарске 

потребе; сируп меласе за кулинарску употребу; 

сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни колачи; 

скроб за јело; скроб од батата за исхрану; скроб од 

батата за кување; скроб од кромпира за исхрану; 

скроб од кромпира за кување; слад за људску 

исхрану; сладни бисквити; сладни екстракти за 

храну; сладни екстракт који се користи за додавање 

ароме напицима; сладолед; сладоледи; сладоледи на 

штапићу; сладоледи на штапићу [кондиторски 

производи]; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; 

сладолед купови; сладолед на италијански начин; 

сладолед на точење; сладолед од воћа на штапићу; 

сладолед од немлечних производа; слана пецива; 

слане пите; слани бисквити; слани колачићи; слани 

крекери; слани раствор за коктеле; слани раствор за 

кување; слатке глазуре; слатке земичке, колачићи; 

слатке кокице; слатке пите; слатки бисквити; слатки 

корен [слаткиши]; слатки ролати са јајима; слатки 

сенф; слаткиши; слаткиши без шећера; слаткиши 

[бомбоне]; слаткиши обогаћени калцијумом; 

слаткиши од бадема; слаткиши од пеперминта; 

слаткиши од уља од сусама; слаткиши од шећера за 

украшавање торти; слаткиши са лешницима; 

слаткиши са укусом менте; слаткиши у облику 

плочице; слатко-кисели краставац [зачин]; смеђи 

пиринач; смесе за колаче; смесе за окономијаки 

[јапанске пикантне палачинке]; смесе за палачинке; 

смесе за припремање сосова; смеша за палачинке; 

смеше за воћни хлеб; смеше за палачинке; смеше   

за прављење мафина; смеше за прављење сорбеа 

[сладоледи]; смеше за тесто; смеше за француске 

палачинке; смеше за хлеб; смрзнити јогурт 

[посластичарски]; смрзнута јела која се састоје 

првенствено од тестенине или пиринча; смрзнута 

пецива; смрзнута теста; смрзнуте лизалице; смрзнуте 

пите; смрзнуте пице; смрзнути кондиторски 

производи; смрзнути фил; смрзнуто тесто за biscotti 

(италијански бисквит); смрзнуто тесто за кекс; 

смрзнуто тесто за чоколадне колаче; со; соба 

резанци; сода бикарбона; сода бикарбона 

[бикарбонат соде који се користи печење колача]; 

сода хлеб; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сомен резанци; сонгпијон (колачи од 

пиринча у облику полумесеца са слатким или 

полуслатким пуњењем; сорбеи [ледени]; со са 

додатком белог лука; сосови [додаци храни]; сосови 

за месо [умаци]; сосови за салате који садрже 

павлаку; сосови за тестенине; сосови за шницле; 

сосови из конзерви; сосови који садрже орашасте 

плодове; сосови који се служе уз пилетину; сосови 

који се служе уз пилећа крилца; сосови који се служе 

уз пиринач; сосови који се служе уз рибу; сосови 

који се служе уз сладолед; сосови који су обогаћени 

аромама орашастих плодова; сосови на бази белог 

лука; сосови на бази бибера; сосови на бази љуте 

црвене паприке; сосови на бази парадајза; сосови од 

рена; СОС ови од слатког сенфа; сосови од чоколаде; 

сосови са екстрактима рибе; сос од бруснице [зачин]; 

сос од јабука [зачин]; сос од острига [зачин]; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 

глазуре; стони сирупи; стругани лед са заслађеним 

црвеним пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; 

суве семенке коријандера као зачин; суви коријандер 

као зачин; суво грожђе преливена чоколадом; сујеби 

[кувано јело које се првенствено сасатоји од кнедли 

са месом]; сусамово семе [зачин]; сутлијаш; суфле од 

чоколаде; суфле са филованом основом; сушена 

жалфија; сушена мента; сушене семенке 
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коријандера; сушене тестенине; сушени босиљак; 

сушени коријандер; сушени оригано; сушени 

першун; сушени пшенични глутен; сушени резанци; 

сушени рузмарин; сушени тимијан; сушено 

баштенско биље које се користи као зачин; сушено 

биље за кулинарске потребе; суши; табуле, либанска 

салата; таијаки [јапански колачићи у облику рибе са 

разноврсним пуњењем]; тако; тако зачини; тако 

чипс; таљателе; тамале; танки резанци од пиринча; 

тапиока; тапиока за исхрану; тапиока и саго; тапиока 

куглице; тапиока скроб за исхрану; тапиока скроб за 

кување; тартар крем за кување; тартар сос; 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 меласом; тарт са 

рабарбаром; тарт [слатка пита без горње коре]; тарт 

Татин; тврде бомбоне; тврде карамеле преливене 

шећером; темаки суши; теокгук [кувано јело које се 

првенствено састоји од овално исечених колача од 

пиринча са месом]; тестенина; тестенина за супе; 

тестенина која не садржи глутен; тестенина од 

хељде; тестенине у облику шкољкица; тесто за 

бискоте [biscotti]; тесто за емпанаде; тесто за кекс; 

тесто за колаче; тесто за колач од чоколаде [brownie]; 

тесто за обланде; тесто за пециво; тесто за пицу; 

тесто за пуфнаста пецива; тесто за слатка пецива; 

тесто за хлеб; тесто, полупрерађен производ; 

тирамису; топла чоколада; торте без глутена; 

тортелини; торте на парче [пецива]; торте од сира; 

торте од сладоледа; торте са глазуром; торте са 

лешницима; торте са смрзнутим јогуртом; тортиља 

чипс; тортиља чипс од интегралног брашна; тортиља 

чипс од кукуруза; тортиља шкољке; тортиље; 

тортиље за прављење фахита; тортице са кремом од 

јаја; тостаде; тостирана кукурузна зрна; тост хлеб; 

трифл са шеријем; тубе са шербетом у праху 

[кондиторски]; турбинадо шећер; турски ратлук; 

удон резанци; укисељени ђумбир [зачин]; украси за 

торте на бази шећера; украси од марципана за торте; 

украси од фондана за торте; украси од чоколаде за 

новогодишње јелке; украси од ЧОКОЛ8де и 

слаткиша за новогодишње јелке; украси од шећера за 

торте; украси од шећерне вуне за торту; украсне 

бомбоне за торте; укусни сосови; укусни сосови који 

се користе као зачини; уље од љутих папричица као 

зачин или прилог; умак од парадајза; умак, сос од 

соје; умаци за шпагете; умотани [wгар]сендвичи; 

унапред припремљено тесто за колаче; унапред 

упаковани ручкови од пиринча, који могу садржати 

месо, рибу или поврће; урамаки суши; ушећерене 

јабуке; уштипци од банане; уштипци од јабука; 

уштипци са ананасом; фагао [равани]; фарфале 

тестенина; ферменти за тесто; фетућине; филови за 

колаче и пите на бази чоколаде; флипс грицкалице 

од кукуруза; флипс са укусом сира [грицкалице од 

кукуруза]; фондан; фондани [слатки ши]; француски 

тост; француска пецива; француски хлеб; фруктоза 

за кување; фузили тестенина; футомаки суши; 

хамбургери [сендвичи]; хељда, прерађена; хладни 

напици на бази кафе; хладни напици на бази чаја; 

хлеб; хлеб ароматизован зачинима; хлеб без квасца; 

хлеб који не садржи глутен; хлеб, колачи и 

посластице; хлебне мрвице; хлебни пудинг; хлеб од 

више врста житарица; хлеб од зрна соје; хлеб са 

белим луком; хлеб са ниским садржајем соли; хлеб 

са рибизлама; хобак-јук [каша од бундеве]; хосомаки 

суши; храна на бази овса; хрскави хлеб; цветови или 

лишће као замена за чај; целерова со; цикорија 

[замена за кафу]; цикорија и мешавина цикорије као 

замена за кафу; цимет [зачин]; цимет у праху [зачин]; 

цицвара; црвена слатка паприка [зачин]; црне 

чоколаде; црни лук у праху; црни чајеви; чај; чајеви 

без теина; чајеви без теина с додатком заслађивача; 

чајеви за мршављење; чајеви од јасмина; чајне ароме 

које се користе за храну и пиће; чајни напици са 

млеком; чај од гоџи бобица; чај од дивљег жиншена; 

чај од ђумбира; чај од јечма; чај од кадуље; чај од 

лимунтуса; чај од липе; чај од морске траве; чај од 

прженог јечма; чај од цвета липе; чај од црвеног 

жиншена; чапати; чатни; чатни [додатак јелима]; 

чатни од зеленог парадајза; чатни од јабука; чатни од 

карамелизованог црног лука; чатни од мангоа; чатни 

од парадајза; чатни од црвеног лука; чатни од црног 

лука; чатни од шљива; чау-чау [зачин]; чили као 

зачин; чили паста као зачин; чили сос; чили у праху; 

чимичури сосови; чипс на бази житарица; чипс од 

шкампи; чипс [производ од житарица]; чипс са 

путером од кикирикија [кондиторски производи]; 

чисто брашно; чоколада; чоколада без млека; 

чоколада са јапанским реном; чоколада у праху; 

чоколадице пуњене ликером; чоколадице са 

лешницима; чоколадна јаја; чоколадна кора која 

садржи зрна млевене кафе; чоколадна обланда; 

чоколадна пецива; чоколадне бомбоне; чоколадне 

капљице; чоколадне карамеле; чоколадне мрвице; 

чоколадне мрвице за украшавање торти; 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; чоколадни 

тартуфи; чоколадни украси за торте; чоколадни 

фонди: чоколадом обложене вафл корпице; 

чоколадом обложене корпице од вафла; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; шарене 

мрвице; шафран [зачин]; шербет [кондиторски]; 

шербет од лимуна [кондиторски]; шећер; шећер, мед, 

меласа; шећерна вуна; шећерне мрвице; шећерне 
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мрвице за украшавање торти; шећерне нити; 

шећерне нити за украшавање торти; шећером 

обложени бадеми; шећер с аромом цимета; шећер у 

гранулама; шећер у  коцки; шећер у праху; 

шненокле; шпагете болоњезе; шпагете са ћуфтама; 

шпагети; шпански уштипци; шпецле; шрирача љути 

сос од чили папричица; штангле са хикори орахом; 

штанглице од житарица на бази муслија; штапићи од 

хлеба; штапићи са сиром; штапићи цимета; штапови 

од слатког корења [посластица].  

Кл. 31:  авокадо, свежи; агруми [јужно воће], свежи; 

азуки пасуљ, свеж; аквакултурни производи, 

непрерађени; акваријумске рибе; алгаровила за 

животињску исхрану; алге за животињску исхрану; 

алге за људску исхрану; алге, непрерађене, за људску 

или животињску исхрану; алое вера биљке; ананас, 

свежи; аранжмани од природног цвећа; аранжмани 

од свежег воћа; аранжмани од сувог цвећа за 

декоративне сврхе; аранжмани од сушеног цвећа; 

артичоке, свеже; асаи бобице, свеже; аспарагус, 

свежи; бадем [воће]; бамбусови изданци, свежи; 

банана платано, свежа; банане, свеже; башта салате, 

свеже; баштенска трава, свежа; бели лук, свеж; бетел 

ораси, свежи; би бер [биљка]; биљке; биљке, свеже; 

биљке, сушене, за декорацију; биљке цветњаче, 

природне; бисквити за животиње; бисквити за мачке; 

бисквити за псе; бобице гоџи, свеже; бобичасто воће, 

свеже; Божићне јелке; бојсенбери малине купине, 

свеже; бонсаи у саксијама; боранија, свежа; борова 

шишарка; боровнице, свеже; босиљак, свеж; 

бразилски ораси, свежи; бранцини, живи; брашно за 

животиње; брашно од кикирикија за животиње; 

брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно од 

семена лана за исхрану животиња; брашно од 

сојиног зрна за животињску исхрану; брескве, свеже; 

бруснице, свеже; букети сушеног цвећа; бундеве, 

свеже; венци од природног цвећа; венци од сувог 

цвећа; винова лоза; влашац, свежи; водени кестен, 

свеж; воће нони, свеже; воће, свеже; воћке; воћке, 

стабла; гинко ораси, свежи; гљиве, свеже; говеда 

[стока]; гомољи; гомољи цвећа; грашак, свеж; 

грејпфрут, свеж; грожђе за вино; грожђе, свеже; 

гроздасти парадајз; гуаве, свеже; дагње, живе; дрвене 

струготине за лежајеве за животиње; дрвено иверје 

за прекривање тла; дрвено иверје за производњу 

дрвене пулпе; дрвеће; дуње, свеже; дуријан, свеж; 

едамаме, свеж; жалфија, свежа; жбунови ружа; 

жбуње; жива дивљач; живе биљке које се користе 

као пејзаж у акваријумима; живе животиње; живе 

животиње за лабораторијско тестирање; живе јегуље; 

живе јеле; живе козе; живе кокошке; живе папрати; 

живе патке; живе птице; живе рибе за људску 

исхрану; живе рибе, осим за људску исхрану; живе 

црне кокошке; живи бакалари; живи госари [папрат]; 

живи гргечи; живи иверак; живи инсекти; живи 

караши; живи корали; живи корали за акваријуме; 

живи мамци; живина, жива; живина за расплод; живи 

сисари; живи сребрни шарани; животињска 

менажерија; животињска храна на бази млека; замена 

за млеко за животиње; зелена салата, свежа; златне 

рибице; зобена крупица за живину; зрневље 

[житарице]; икра за пољопривредне потребе; 

индијски ораси, свежи; инћуни, живи; јабуке, свеже; 

јаја за узгој, оплођена; јаја свилене бубе; јам, свежи; 

јапанска јабука, свежа; јапанска мушмула, свежа; 

јастози, живи; јастози обични [живи]; јестиве водене 

животиње, живе; јестиве жвакалице за псе; јестиве 

кости за жвакање за псе; јестиве печурке, свеже; 

јестиве посластице за кућне љубимце; јестиви 

инсекти, живи; јестиво семе лана, непрерађено; јести 

во цвеће, свеже; јести в сусам, непрерађен; јечам; 

кајсије, свеже; кактуси; калеми за воћна стабла; 

калеми за калемљење; касава, свежа; каша за 

товљење стоке; каша од мекиња за исхрану 

животиња; квасац за исхрану животиња; келераба, 

свежа; кељ, свеж; кестен, свеж; киви воће, свеже; 

кикирики, свеж; кинески купус, свеж; киноа, 

непрерађена; клементине, свеже; клице печурки за 

размножавање; кои шарани, живи; кокос; кокосово 

брашно за прехрану животиња; кокосов орах, сиров; 

кокос, свежи; колачи од соје и остатака житарица за 

прехрану животиња; копра; коприва; корен рена, 

свеж; корен цикорије; корење за исхрану животиња; 

корење тапиоке, свеже; корњаче меког оклопа, живе; 

краставци, свежи; красуљица, свежа; креч за 

животињску исхрану; кромпир, свеж; крушке, свеже; 

кукуруз; кукуруз на сточна погача; кукуруз, 

непрерађен; кукуруз шећерац, непрерађен; куњка 

шкољке, живе; купине, свеже; купус, свеж; ланено 

брашно [сточна храна]; ланено семе за исхрану 

животиња; леблебија, свежа; лептири, живи; лешник, 

свеж; лигње, живе; лимета, свежа; лимун, свеж; 

листови папира са песком за кутије за љубимце; 

личи, свежи; логанбери малине, свеже; лосос, жив; 

лубенице, свеже; лук козјак, свежи; луковице; 

луковице биљака; луковице биљака за 

пољопривредне потребе; луковице биљака за потребе 

хортикултуре; лутке живих пчела; љуска кокосовог 

ораха; љускари, живи; мамци за пецање, живи; 

манго-јабуке, свеже; манго, свежи; мангостини, 

свежи; мандарине, свеже; маракуја, свежа; маслине, 

свеже; махунарке, свеже; мацутаке печурке, свеже; 

мачја метвица; мачке; мекиње; мекиње од жита; 

мекиње од пиринча за животињску употребу; 

мексички кромпир; мекушци, живи; мешавина 

семенки за дивљач; мешана храна за животиње; 

микро-поврће, свеже; минералне соли за стоку; 

мирисни песак [простирка] за кућне љубимце; 

мицелиј за употребу у пољопривреди; млади 

кукуруз, свеж; млади лук, свеж; младице стабала; 

морошка, свежа; морски краставци [живи]; напици за 

кућне љубимце; напици за животиње; напици за 
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мачке; напици за псе; наруквице од природног цвећа; 

непраређена комбу морска трава; непраређена 

спирулина; непраређене алге за људску употребу; 

непраређени теф; непраређени шећерни усеви; 

непрерађене црвене алге; непрерађена зоб; 

непрерађена кинеска шећерна трска; непрерађена 

морска трава аоса [морска салата]; непрерађена 

пшеница; непрерађена спирулина за људску или 

животињску конзумацију; непрерађене алге; 

непрерађене морске алге; непрерађене хијики морске 

траве [браон алге]; непрерађене цереалије; 

непрерађени вакаме [морска трава]; непрерађени 

клипови кукуруза шећерца [ољуштени или 

неољуштени]; непрерађени хмељ; непрерађен јечам; 

непрерађено дрво за грађу; непрерађено италијанско 

просо; непрерађено јапанско просо; непрерађено 

просо; непрерађено семе; непрерађено семе за 

пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе; нус-

производи прераде житарица за исхрану животиња; 

овас [зоб]; овце [стока]; огрозд, свеж; одсечено 

Божићно дрво; октопуси, живи; ораде, живе; ораси, 

свежи; орах биљке коле; орашасто воће; органске 

свеже биљке; органско свеже воће; органско свеже 

воће и поврће; органско свеже поврће; оригано, 

свеж; остаци биљака; остаци воћа [комина]; остаци 

након прераде шећерне трске [сировина]; остриге, 

живе; отпади од дестилације за животињску 

конзумацију; палме [лишће палминог дрвета]; 

палмино лишће; папаја, свежа; папир као простирка 

за лежајеве за животиње; папир са песком 

[простирка] за кућне љубимце; паприке, свеже; 

парадајз, свежи; пастрмке, живе; пасуљ, свеж; 

патлиџан, свеж; пекан ораси, свежи; першун, свеж; 

пињоли, свежи; пиринач, непрерађен; пистаћи, 

свежи; питаја, свежа; плаве дагње, живе; плута, 

сирова; погача од уљане репице за стоку; погаче од 

кикирикија за животиње; подлоге за животиње; 

подлоге за калемљење; подлоге за калемљење воћки; 

подлога за кавезе за птице од пешчаног папира; 

полен [сировина]; пољопривредни производи; 

помело, свежи; помије; поморанџе, свеже; посип за 

мале животиње; посип за мачке; посластице за коње, 

свеже; посластице за кућне љубимце у облику 

штапића; посластице за мачке, јестиве; посластице за 

псе, јестиве; посластице за птице, јестиве; празилук, 

свеж; прекривач од конопље за лежајеве за 

животиње; препарати за живину носиље; препарати 

за товљење животиња; природне биљке и цвеће; 

природно зеленило за украшавање; природно лишће; 

природно цвеће за ревере; прокељ, свеж; простирке 

за домаће животиње; простирке и кутије с песком за 

животиње; простирке од рециклираног папира за 

мале животиње; пси; птице за расплод; птице кућни 

љубимци; пшеница; пшенична трава [биљке]; 

пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара, 

свежа; раж; ракови, живи; рамбутан, свежи; резана 

грађа; резано цвеће; репа, свежа; речни ракови, живи; 

риба, жива; рибља икра; рибље брашно за животињску 

исхрану; рогач, сиров; руже; рузмарин, свеж; саднице; 

саншо стабла [јапански бибер]; сардине, живе; сатсума 

мандарине, свеже; сварљиве кости за жвакање за псе; 

свежа бамија; свежа бокбуња [црне малине]; свежа 

боранија; свежа јагодаста гуава; свежа мента; свежа 

рукола; свежа фејоа [ананасова гуава]; свежа шећерна 

јабука [Аппопа squamosa]; свеж дуд; свеж ђумбир; 

свеже аракаче [беле шаргарепе]; свеже биљке у саксији; 

свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, свеже 

зачинско биље; свеже воће, непрерађено; свеже 

гравиоле; свеже датуле; свеже диње; свеже јагоде; 

свеже јести во коренасто поврће; свеже карамболе; 

свеже клице; свеже коренасто поврће; свеже корење 

дораџиа [балон цвет]; свеже малине; свеже нангке 

[индијско хлебно дрво]; свеже нарањиле; свеже 

паприке бабуре; свеже перуанске јагоде; свеже поврће; 

свеже поврће, непрерађено; свеже саподиље; свеже 

смокве; свеже хамое [оријентална диња]; свеже 

шпанске лимете; свежи баеху [кинески купус]; свежи 

васаби [јапански јестиви рен]; свежи индијски ораси; 

свежи кумквати; свежи плодови глога; свежи плодови 

дрвета инга едулис; свеж нар; свеж першун; свеж 

радич; свилена буба; свиње [стока]; семе; семе 

житарица, непрерађено; семе за животињску 

конзумацију; семе за пољопривредне потребе; семе за 

потребе хортикултуре; семе за садњу; семе за сејање; 

семе за узгајање воћних култура; семе за узгој urushi 

стабла; семе за узгој биљака; семе за узгој воћа и 

поврћа; семе за узгој јабуковог дрвета; семе за узгој 

цвећа; семе за усеве; семе лана, непрерађено; семенке 

за птице; семенке за узгајање биљака; семенке за 

узгајање поврћа; семенке за хидропонију; семенке 

ражи; семенке чиа, непрерађене; семенске клице за 

ботаничке сврхе; семе припремљено за животињску 

исхрану; семе пшенице; семе траве; сено; сено које се 

користи као трава за ускршње корпе; сипа, жива; 

сипина кост за птице; сирак; сирова кора дрвета; сирове 

житарице; сирове и непрерађене житарице; сирови и 

непрерађени пољопривредни, аквакултурни, 

хортикултурни и шумарски производи; сирово и 

непрерађено зрневље и семе; сирово и непрерађено 

семе; сирово семе; скробна пулпа за животињску 

исхрану; слад; слад за варење; слад за врење и 

дестилацију; слад за дестиловање; слад [непрерађено 

жито] за производњу пива и дестилацију; слама за 

покривање компоста; слама [сточна храна]; сламене 

простирке; сламнате простирке за животиње; сламнате 

простирке за животињске лежајеве; сламнате простирке 

за мале животиње; слане плочице за лизање; слатки 

кромпир, свежи; смрекине бобице; со за стоку; сочиво, 

свеже; сочнице; спанаћ, свеж; споре за 

пољопривредне потребе; стабла дрвећа; стабла 

палме; стајска храна за животиње; стока; сточна 

храна; сточне погаче; струготине од дрвета за 
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простирке за животиње; сушена зрна махунарки, 

свеже; сушене љуске кукуруза за декорацију; сушени 

рогоз за декорацију; сушено цвеће; сушено цвеће за 

ревере; талог након дестилације; тангерине, свеже; 

тартуфи, свежи; тиквице, свеже; тимијан, свеж; траве 

[биљке]; травњаци, природни; тресетне подлошке, 

простирке; трешње, свеже; трупци; туна, жива; 

узгајана стока; Украсни венци од сушених биљака; 

украсно жбуње; украсно сушено биље; уљана репица 

за животињску исхрану; упаковани мамци за пецање 

сушени замрзавањем; уситњена слама као подлога за 

животиње; усољени шкампи као храна за рибе; 

харинга, жива; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне 

шишарке; хортикултурни производи; храна за 

акваријумске рибе; храна за глодаре; храна за 

живину; храна за животиње; храна за животиње која 

садржи ботаничке екстракте; храна за златне рибице; 

храна за јачање животиња; храна за кокошке; храна 

за коње; храна за кућне љубимце; храна за мачке; 

храна за морске животиње; храна за овце; храна за 

преживање за животиње; храна за псе; храна за 

птице; храна за рибе; храна за свиње; храна за телад; 

храна за хрчке; храна за штенад; храна и пића за 

животиње; храна обогаћена протеинима за 

животиње; храна у конзерви за мачке; храна у 

конзерви за псе; хрчци; цветне луковице, саднице и 

семе за садњу; цвеће, за декорацију, осушено; цвеће, 

природно; целулоза за употребу као простирке за 

животиње; цикорија, свежа; црвене поморанџе, свеже; 

црвене рибизле, свеже; црвени пасуљ, свеж; црвени 

снепер, живи; црне рибизле, свеже; црни лук, свеж; 

чауре за производњу јајашаца; чауре за узгој свилене 

бубе; че ри парадајз, свежи; чили паприке, свеже; 

шаран, живи; шаргарепе, свеже; шећерна репа, свежа; 

шећерна трска; шитаке печурке, свеже; шкампи, живи; 

шкољке абалоне, живе; шкољке [живе]; шкољке 

филипинске кућице, живе; шљивасти парадајз, свеж; 

шљиве свеже; шумски производи.  
 

(111) 78611 (181) 20.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1826 (220) 20.11.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) Zvečevo prehrambena industrija d.d. Požega, 

Kralja Zvonimira br. 1, Požega, HR 

(740) Адвокат Слободан Миљаковић, Молерова 76/1, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 30:  чоколада.  

(111) 78612 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1980 (220) 13.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(300) 34285  16.09.2019.  AD. 

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

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Реља Мирков "Карановић & Партнерс& ОАД, 

Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

IQOS ILUMA 

(511) Кл. 9:  батерије за електронске цигарете; 

батерије за електронске уређаје који се користе за 

загревање дувана, пуњачи за електронске уређаје 

који се користе за загревање дувана; УСБ пуњачи за 

електронске уређаје који се користе за загревање 

дувана; аутомобилски пуњачи за електронске 

цигарете; аутомобилски пуњачи за уређаје који се 

користе за загревање дувана; пуњачи за батерије за 

електронске цигарете. 

Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји, и њихови делови, који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе 

из класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које 

се загревају и дуван ских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.   
 

(111) 78613 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1982 (220) 13.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

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

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Реља Мирков "Карановић & Партнерс& ОАД, 

Ресавска 23, 11000 Београд 
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(540) 

FLAVOR TOUCH 

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

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји, и њихови делови, 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи, шибице.   
 

(111) 78614 (181) 16.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1992 (220) 16.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) Zuccardi, José Alberto, Ruta Provincial 33, km. 

7,5 , 5531, Maipú – MENDOZA, AR 

(740) АОД МСА ИП– Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

EL BAR ARGENTINO 

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

(111) 78615 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1972 (220) 13.12.2019. 

 (151) 16.03.2020. 

(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, 

Westpreußenstr. 32-38, 47809 Krefeld, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.05.06; 26.11.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, жута, наранџаста, црвена, средње плава, 

тамно плава.  

(511) Кл. 31:  храна за животиње; сено; кости за 

жвакање; песак (посип за животиње), посебно песак 

за птице; подлоге за животиње.  

 

(111) 78616 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1973 (220) 13.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, 

Westpreußenstr. 32-38, 47809 Krefeld, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.01.06; 03.01.28; 24.17.02; 27.05.04; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.12  

(591) лила и бела.  

(511) Кл. 31:  Храна за животиње; сено; кости за 

жвакање; песак (посип за животиње), посебно песак 

за птице; подлоге за животиње  
 

(111) 78617 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1995 (220) 17.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 43/84, 

Prague 5, CZ-150 00, CZ 

(740) Адвокат Мила Михаиловић , Хиландарска 5/I, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 25.01.06; 26.01.15; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.22; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, тамно жута, бела  

(511) Кл. 32:  пива, стоут, лагер (пива са доњом 

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења); минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.   
 

(111) 78618 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1996 (220) 17.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 
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(732) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 43/84, 

Prague 5, CZ-150 00, CZ 

(740) Адвокат Мила Михаиловић , Хиландарска 5/I, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 07.01.25; 25.01.01; 25.01.06; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.11; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) зелена, црна, сива, светло жута, тамно жута, 

бела, црвена, браон  

(511) Кл. 32:  пива, стоут, лагер (пива са доњом 

ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива 

(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом 

ферментацијом или пива горњег врења); минералне и 

газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни 

напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за 

припремање пића.   
 

(111) 78619 (181) 19.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1859 (220) 19.11.2018. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Привредно друштво за развој пољопривреде 

"Златиборски Еко Аграр" ДОО, Александра 

Карађорђевића 28, 31310 Чајетина, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.21; 

27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.12  

(591) pantone 1245, pantone 5615  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал; 

пластични материјал за паковање , пластичне фолије, 

торбе, вреће за увијање и паковање.  

Кл. 25:  капе, шалови, рукавице, џемпери.  

Кл. 29:  месне прерађевине (говеђа пршута, свињска 

пршута, сува сланина, овчија стеља); конзервисано, 

сушено и кувано воће и поврће; желе и џемови, 

компоти; млеко и млечни производи (кајмак ,бели 

сир у кришкама).   

Кл. 30:  чај; брашно и производи од житарица, хлеб, 

колачи, посластице, мед, зачини.  

Кл. 31:  свеже воће и поврће.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга безалкохолна 

пића; пића од воћа и воћни сокови; сирупи.  

Кл. 33:  алкохолна пића.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 43:  услуге које пружају лица или установе чија 

је намена припремање хране и пића за потрошњу и 

услугама обезбеђивања исхране и смештаја у 

хотелима, пансионима или другим установама које 

обезбеђују привремени смештај.  
 

(111) 78620 (181) 23.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1685 (220) 23.10.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) VELIKI SVET DOO BEOGRAD, Краља 

Александра 488/24, 11050 Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.08; 03.07.24; 25.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, жута.  

(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.  

Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.  

 Кл. 28:  игре, играчке и играчке; апарати за видео 

игре; гимнастички и спортски артикли.  
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(111) 78621 (181) 11.07.2029. 

(210) Ж- 2019-1039 (220) 11.07.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Elements art Beograd proizvodnja nakita i 

srodnih predmeta 

Snežana Milovanović PR, Саве Јовановића 69а,  

1000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.25  

(511) Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; 

накит, драго и полудрагокамење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.  

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

(111) 78622 (181) 26.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1875 (220) 26.11.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац, RS 

(740) Адвокат Иван Тодоровић, Господар Јевремова 

23/8, 11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 03.04.26; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) ружичаста, црна, бела.  

(511) Кл. 16:  канцеларијски прибор, осим намештаја, 

папир, постери, огласни панои од папира или 

картона, нотеси, албуми, слике, штампани материјал 

(вискока штампа), новине периодичне публикације, 

блокови за цртање, жигови (печати), штамбиљи, 

свеске, бележнице, карте, каталози, књиге са 

песмама или нотама, омоти за папир, књиге, 

фотографије (штампане), штампане ствари, 

штампане публикације, алманаси календари, плакати 

од папира или картон.  

Кл. 30:  бисквити, бисквит са путером, вафел 

производи, вафли са пуњењем, млевени кекс, 

интегрални кекс, колачи, колачи обложени 

чоколадом, колачи од житарица, колачи од житарица 

[мусли плочице], колачи од овсене каше, колачи од 

чоколаде, обланде обложене чоколадом, обланде, 

обланде са кексом, житарице припремљене за 

људску конзумацију, мусли, крекери , переце.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови, услуге односа са 

медијима, услуге односа са јавношћу.  
 

(111) 78624 (181) 09.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1572 (220) 09.10.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) P.R. SISTEM d.o.o. Preduzeća za proizvodnju, 

usluge, spoljnu I unutrašnju trgovinu, Краља Петра 

59, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, плава, црвена.  

(511) Кл. 35:  посредовање у трговини; оглашавање; 

вођење послова; пословно управљање; 

канцелариојски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 78625 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1983 (220) 13.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Друштво за производство, услуги, 

угостителство, трговија и транспорт Глечер 

Ивица Дооел увоз-извоз Куманово, ул. Ѓорче 

Петров бр. 355, Куманово, MK 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела.  
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(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске 

коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење; 

кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, повоци 

и одећа за животиње.  

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

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге велепродаје 

коже и имитација коже, животињске коже и крзна, 

пртљажних и торби за ношење, кишобрана и 

сунцобрана, штапова за ходање, бичева, сарачке и 

седларске опреме, огрлица, поводаца и одеће за 

животиње, одеће, обуће, покривала за главу; услуге 

малопродаје коже и имитација коже, животињске коже и 

крзна, пртљажних и торби за ношење, кишобрана и 

сунцобрана, штапова за ходање, бичева, сарачке и 

седларске опреме, огрлица, поводаца и одеће за 

животиње, одеће, обуће, покривала за главу.  
 

(111) 78626 (181) 09.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1571 (220) 09.10.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) P.R. SISTEM d.o.o. Preduzeća za proizvodnju, 

usluge, spoljnu I unutrašnju trgovinu, Краља Петра 

59, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.17; 11.03.20; 11.03.25; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, плава.  

(511) Кл. 35:  посредовање у трговини; оглашавање; вођење 

послова; пословно управљање; канцелариојски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 78627 (181) 19.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1817 (220) 19.11.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC , 

974 Centre Road, Delaware 19805, Wilmington, US 

(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51, 11000, 

11000 Београд 

(540) 

SILVADUR 

(511) Кл. 1:  хемијски производи које се употребљавају у 

производњи биоцида, гермицида и фунгицида који се 

користе у не-аграрном сектору и нису препарати за 

уништавање штеточина, инсеката или мува.  

Кл. 5:  биоциди, гермициди и фунгициди који се 

користе у не-аграрном сектору и нису препарати за 

уништавање штеточина, инсеката или мува; 

препарати за неутрализацију непријатних мириса. 

Кл. 24:  текстил и текстилни производи.  
 

(111) 78628 (181) 25.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1863 (220) 25.11.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Теленор д.о.о. Београд, Омладинских бригада 

90, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 18.01.08; 18.01.23; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) плава, бела, црна.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари, папир, постери, огласни 

панои од папира или картона, албуми, бележнице, нотеси, 

слике, штампани материјали, канцеларијски прибор, 

сребрни папир, слике урамљене или неурамљене, новине, 

периодичне публикације, улазнице, блокови за цртање, 

памфлети, свеске, штампарска слова, бележнице, 

материјал за обуку, листови папира, каталози, омоти за 

папир, кошуљице за списе, фасцикле, књиге, штампарска 

слова, посуде за писма, омоти, преносиве слике, коверте, 

папир за увијања, папир за паковање, штампане 

фотографије, формулари, канцеларијски материјал, 

цртежи, скице, штампани роковници, разгледнице, 

штампане публикације, приручници, папир за писање, 

проспекти, књиговезачки материјал, плакати од папира 

или картона, музичке честитке.  

Кл. 35:  оглашавање, лепљење плаката, рекламирање 

преко плаката, оглашавање путем поште, дистибуција 

рекламног садржаја, пословна истраживања, 

истраживања тржишта, рекламирање, рекламирање на 

радију, оглашавање преко телевизије, маркетиншка 

истраживања, сакупљање информација у компјутерску 

базу података, изнајмљивање времена за рекламирање у 

свим средствима комуникације, услуге телемаркетинга, 

рекламни производи, маркетинг, уређивање излога, 

објављивање рекламних текстова, дизајнирање 

рекламних материјала, изнајмљивање билборда, 

презентација производа путем средстава комуникације, 
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ажурирање огласних материјала, растурање рекламних 

садржаја, изнајмљивање огласних материјала, 

рекламирање на информатичкој мрежи.   

Кл. 38:  телекомуникације, информација о 

телекомуникацијама, услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге), емитовање телевизијских 

програма, емитовање радио програма, телефонске 

комуникације, пренос порука и слика преко компјутера, 

електронска пошта, пренос факсимилом, бежично 

емитовање, телефонске комуникације, комуникације 

преко мреже оптичких влакана, емитовање кабловске 

телевизије, комуникација мобилним телефонима, форум 

на друштвеним мрежама, слање порука, пренос 

дигиталних датотека.  
 

(111) 78629 (181) 11.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1954 (220) 11.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Albaugh Europe SARL, World Trade Center, 

Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH 

(740) Гордана Поповић, адвокат, Таковска 19,  

11000, 11000 Београд 

(540) 

CLEMATIS 

(511) Кл. 1:  хемијска средства за заштиту биља; 

хемијски адитиви за фунгициде, пестициде, 

хербициде и инсектициде; средства за раст, ђубрива 

и хемијска средства која се користе у пољопривреди, 

хортикултури и у шумарству; препарати за 

регулацију раста биљака.   

Кл. 5:  препарати и средства за контролу штеточина; 

препарати за уништавање штеточина; пестициди; 

фунгициди; хербициди; инсектициди; препарати за 

уништавање штетног биља; лосиони као заштитна 

баријера од отровних биљака.   
 

(111) 78630 (181) 19.06.2029. 

(210) Ж- 2019-914 (220) 19.06.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS 

(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона 

бб, Аранђеловац 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 19.07.01; 25.01.15; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, сива, тиркизна, светло плава.  

(511) Кл. 5:  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати.   

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; 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. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   
 

(111) 78631 (181) 11.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1956 (220) 11.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(300) 018093937   12.07.2019.  EM. 

(732) C&A AG , c/o COFRA Holding AG, 

Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH 

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

Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

LOVE LIFE WITH 

CONVICTION  

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

књиговезачки материјал; фотографије [штампане]; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепак за папир или употребу у 

домаћинству; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; сликарске четкице; материјали за обуку и 

наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 18:  кожа и имитације коже и роба направљена од 

поменутих материјала која није обухваћена другим 

класама, наиме пртљаг, актен ташне, ранчеви, 

школске торбе, торбе за куповину, неформалне 

торбе, торбе, спортске торбе, торбе за плажу, ручне 

торбице, женске ташне, мрежасте ташне од метала, 

актовке, џепни новчаници и остала путна 

галантерија, футроле (етуи) за визит карте, футроле 
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за кључеве, козметичке торбице (празне); 

животињска кожа, крзна; сандуци, торбе за ношење и 

путничке торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови 

за ходање; бичеви, сарачка опрема и седларска роба.  

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

Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у комерцијалне сврхе; писање и 

објављивање рекламних текстова; услуге и 

активности које се односе на промоцију; маркетинг 

услуге; пословне информације; промоција продаје за 

друге; ажурирање огласних материјала; услуге 

малопродаје у вези са сапунима, парфимеријским 

производима, етарским уљима, козметиком, 

лосионима за косу, средствима за чишћење зуба, 

наочарима за вид, наочарима за сунце, стаклима и 

рамовима за наочаре за вид и наочаре за сунце, 

кутијама за наочаре за вид и наочаре за сунце, 

наочарима за скијање и стаклима и рамовима за 

наочаре за скијање, кутијама за наочаре за скијање, 

наочарима за пливање и стаклима и рамовима за 

наочаре за пливање, кутијама за наочаре за пливање, 

апаратима и инструментима, научним, поморским, 

геодетским, фотографским, кинематографским, 

оптичким,  за  вагање,  мерење,  сигнализацију,  

контролу  (инспекцију), спасавање  и  наставу; 

услуге малопродаје у вези са апаратима и 

инструментима за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу електричне енергије, апаратима за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике, 

магнетним носачима података, дисковима за 

снимање; услуге малопродаје у вези са мобилним 

телефонима, опремом за мобилне телефоне, наиме 

слушалицама, футролама, каишевима и кабловима за 

мобилне телефоне; услуге малопродаје у вези са 

рефлектујућим плочама на одећи, за спречавање 

незгода, механизмима за апарате који се покрећу 

кованицама или жетонима, регистар касама, 

рачунским машинама, опремом за обраду података и 

рачунарима, апаратима за гашење пожара; услуге 

малопродаје у вези са хартијом и картонима, 

штампаним стварима, књиговезачким материјалом, 

фотографијама [штампаним], канцеларијским 

материјалом и канцеларијским прибором, осим 

намештаја, лепком за папир или употребу у 

домаћинству, материјалима за цртање и 

материјалима за уметнике, сликарским четкицама, 

материјалима за обуку и наставу, пластичним 

омотачима, фолијама и кесама за умотавање и 

паковање; услуге малопродаје у вези са драгоценим 

металима и њиховим легурама и производима од 

драгоцених метала или превученим њима, наиме, 

накитом, украсним предметима; услуге малопродаје 

у вези са кутијама за накит, минђушама, 

наруквицама, огрлицама, дугмадима за манжетне, 

сатовима, украсима, украсним иглама, изложбеним 

кутијама за сатове, привесцима за кључеве [обичним 

или украсним], каишевима за ручне сатове, кућиштима 

за ручне сатове [делове за ручне сатове]; услуге 

малопродаје у вези са накитом од бижутерије, 

вештачким накитом, драгим камењем, часовничарским 

и хронометријским инструментима, кожом, 

имитацијом коже и робом направљеном од поменутих 

материјала, пртљагом, актен ташнама, ранчевима, 

школским торбама, торбама за куповину, неформалним 

торбама, торбама, спортским торбама, торбама за 

плажу, ручним торбицама, женским ташнама, 

мрежастим ташнама од метала, актовкама, џепним 

новчаницима и осталом путном галантеријом, 

футролама (етуима) за визит карте, футролама за 

кључеве, козметичким торбицама (празним); услуге 

малопродаје у вези са животињским кожама, крзнима, 

сандуцима, торбама за ношење и путничким торбама, 

кишобранима, сунцобранима и штаповима за ходање, 

бичевима, сарачком опремом и седларском робом; 

услуге малопродаје у вези са кућним или кухињским 

справама и посудама, посуђем за кување и стоним 

посуђем, осим виљушака, ножева и кашика, 

чешљевима и сунђерима, четкама, осим сликарских 

четкица, прибором за чишћење, стакларијом, 

порцеланом и грнчаријом, текстилним тканинама за 

женско рубље, текстилом, заменама за текстил, 

текстилним производима, тканинама за домаћинство, 

завесама од текстила или пластике, прекривачима за 

кревете и столове, пластичним материјалима (заменама 

за тканине), одећом, обућом, покривалима за главу, 

играма, играчкама, гимнастичким и спортским 

артиклима, украсима за јелке; услуге онлајн 

малопродаје у вези са сапунима, парфимеријским 

производима, етарским уљима, козметиком, лосионима 

за косу, средствима за чишћење зуба, наочарима за 

вид, наочарима за сунце, стаклима и рамовима за 

наочаре за вид и наочаре за сунце, кутијама за 

наочаре за вид и наочаре за сунце, наочарима за 

скијање и стаклима и рамовима за наочаре за 

скијање, кутијама за наочаре за скијање, наочарима 

за пливање и стаклима и рамовима за наочаре за 

пливање, кутијама за наочаре за пливање, апаратима 

и инструментима, научним, поморским, геодетским, 

фотографским, кинематографским, оптичким,  за  

вагање,  мерење,  сигнализацију,  контролу  

(инспекцију), спасавање  и  наставу; услуге онлајн 

малопродаје у вези са апаратима и инструментима за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу електричне енергије, 

апаратима за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике, магнетним носачима података, 

дисковима за снимање; услуге онлајн малопродаје у 

вези са мобилним телефонима, опремом за мобилне 

телефоне, наиме слушалицама, футролама, 
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каишевима и кабловима за мобилне телефоне; услуге 

малопродаје у вези са рефлектујућим плочама на 

одећи, за спречавање незгода, механизмима за 

апарате који се покрећу кованицама или жетонима, 

регистар касама, рачунским машинама, опремом за 

обраду података и рачунарима, апаратима за гашење 

пожара; услуге малопродаје у вези са хартијом и 

картонима, штампаним стварима, књиговезачким 

материјалом, фотографијама [штампаним], 

канцеларијским материјалом и канцеларијским 

прибором, осим намештаја, лепком за папир или 

употребу у домаћинству, материјалима за цртање и 

материјалима за уметнике, сликарским четкицама, 

материјалима за обуку и наставу, пластичним 

омотачима, фолијама и кесама за умотавање и 

паковање; услуге онлајн малопродаје у вези са 

драгоценим металима и њиховим легурама и 

производима од драгоцених метала или превученим 

њима, наиме, накитом, украсним предметима; услуге 

онлајн малопродаје у вези са кутијама за накит, 

минђушама, наруквицама, огрлицама, дугмадима за 

манжетне, сатовима, украсима, украсним иглама, 

изложбеним кутијама за сатове, привесцима за 

кључеве [обичним или украсним], каишевима за 

ручне сатове, кућиштима за ручне сатове [делове за 

ручне сатове]; услуге онлајн малопродаје у вези са 

накитом од бижутерије, вештачким накитом, драгим 

камењем, часовничарским и хронометријским 

инструментима, кожом, имитацијом коже и робом 

направљеном од поменутих материјала, пртљагом, 

актен ташнама, ранчевима, школским торбама, 

торбама за куповину, неформалним торбама, 

торбама, спортским торбама, торбама за плажу, 

ручним торбицама, женским ташнама, мрежастим 

ташнама од метала, актовкама, џепним новчаницима 

и осталом путном галантеријом, футролама (етуима) 

за визит карте, футролама за кључеве, козметичким 

торбицама (празним); услуге онлајн малопродаје у 

вези са животињским кожама, крзнима, сандуцима, 

торбама за ношење и путничким торбама, 

кишобранима, сунцобранима и штаповима за ходање, 

бичевима, сарачком опремом и седларском робом; 

услуге онлајн малопродаје у вези са кућним или 

кухињским справама и посудама, посуђем за кување и 

стоним посуђем, осим виљушака, ножева и кашика, 

чешљевима и сунђерима, четкама, осим сликарских 

четкица, прибором за чишћење, стакларијом, 

порцеланом и грнчаријом, текстилним тканинама за 

женско рубље, текстилом, заменама за текстил, 

текстилним производима, тканинама за домаћинство, 

завесама од текстила или пластике, прекривачима за 

кревете и столове, пластичним материјалима 

(заменама за тканине), одећом, обућом, покривалима 

за главу, играма, играчкама, гимнастичким и 

спортским артиклима, украсима за јелке.  
 

(111) 78632 (181) 11.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1957 (220) 11.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(300) 018093943  12.07.2019.  EM. 

(732) C&A AG , c/o COFRA Holding AG, 

Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH 

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

Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

LIVE WHAT YOU BELIEVE 

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

књиговезачки материјал; фотографије [штампане]; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепак за папир или употребу у 

домаћинству; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; сликарске четкице; материјали за обуку и 

наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 18:  кожа и имитације коже и роба направљена од 

поменутих материјала која није обухваћена другим 

класама, наиме пртљаг, актен ташне, ранчеви, 

школске торбе, торбе за куповину, неформалне 

торбе, торбе, спортске торбе, торбе за плажу, ручне 

торбице, женске ташне, мрежасте ташне од метала, 

актовке, џепни новчаници и остала путна 

галантерија, футроле (етуи) за визит карте, футроле 

за кључеве, козметичке торбице (празне); 

животињска кожа, крзна; сандуци, торбе за ношење и 

путничке торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови 

за ходање; бичеви, сарачка опрема и седларска роба. 

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

Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; презентација 

производа путем средстава комуникације, у 

комерцијалне сврхе; писање и објављивање рекламних 

текстова; услуге и активности које се односе на 

промоцију; маркетинг услуге; пословне информације; 

промоција продаје за друге; ажурирање огласних 

материјала; услуге малопродаје у вези са сапунима, 

парфимеријским производима, етарским уљима, 

козметиком, лосионима за косу, средствима за 

чишћење зуба, наочарима за вид, наочарима за сунце, 

стаклима и рамовима за наочаре за вид и наочаре за 

сунце, кутијама за наочаре за вид и наочаре за сунце, 

наочарима за скијање и стаклима и рамовима за 

наочаре за скијање, кутијама за наочаре за скијање, 

наочарима за пливање и стаклима и рамовима за 

наочаре за пливање, кутијама за наочаре за пливање, 

апаратима и инструментима, научним, поморским, 

геодетским, фотографским, кинематографским, 

оптичким,  за  вагање,  мерење,  сигнализацију,  

контролу  (инспекцију), спасавање  и  наставу; услуге 

малопродаје у вези са апаратима и инструментима за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 
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регулисање или контролу електричне енергије, 

апаратима за снимање, пренос и репродуковање звука 

или слике, магнетним носачима података, дисковима за 

снимање; услуге малопродаје у вези са мобилним 

телефонима, опремом за мобилне телефоне, наиме 

слушалицама, футролама, каишевима и кабловима за 

мобилне телефоне; услуге малопродаје у вези са 

рефлектујућим плочама на одећи, за спречавање 

незгода, механизмима за апарате који се покрећу 

кованицама или жетонима, регистар касама, рачунским 

машинама, опремом за обраду података и рачунарима, 

апаратима за гашење пожара; услуге малопродаје у 

вези са хартијом и картонима, штампаним стварима, 

књиговезачким материјалом, фотографијама 

[штампаним], канцеларијским материјалом и 

канцеларијским прибором, осим намештаја, лепком за 

папир или употребу у домаћинству, материјалима за 

цртање и материјалима за уметнике, сликарским 

четкицама, материјалима за обуку и наставу, 

пластичним омотачима, фолијама и кесама за 

умотавање и паковање; услуге малопродаје у вези са 

драгоценим металима и њиховим легурама и 

производима од драгоцених метала или превученим 

њима, наиме, накитом, украсним предметима; услуге 

малопродаје у вези са кутијама за накит, минђушама, 

наруквицама, огрлицама, дугмадима за манжетне, 

сатовима, украсима, украсним иглама, изложбеним 

кутијама за сатове, привесцима за кључеве [обичним 

или украсним], каишевима за ручне сатове, кућиштима 

за ручне сатове [делове за ручне сатове]; услуге 

малопродаје у вези са накитом од бижутерије, 

вештачким накитом, драгим камењем, часовничарским 

и хронометријским инструментима, кожом, 

имитацијом коже и робом направљеном од поменутих 

материјала, пртљагом, актен ташнама, ранчевима, 

школским торбама, торбама за куповину, неформалним 

торбама, торбама, спортским торбама, торбама за 

плажу, ручним торбицама, женским ташнама, 

мрежастим ташнама од метала, актовкама, џепним 

новчаницима и осталом путном галантеријом, 

футролама (етуима) за визит карте, футролама за 

кључеве, козметичким торбицама (празним); услуге 

малопродаје у вези са животињским кожама, крзнима, 

сандуцима, торбама за ношење и путничким торбама, 

кишобранима, сунцобранима и штаповима за ходање, 

бичевима, сарачком опремом и седларском робом; 

услуге малопродаје у вези са кућним или кухињским 

справама и посудама, посуђем за кување и стоним 

посуђем, осим виљушака, ножева и кашика, 

чешљевима и сунђерима, четкама, осим сликарских 

четкица, прибором за чишћење, стакларијом, 

порцеланом и грнчаријом, текстилним тканинама за 

женско рубље, текстилом, заменама за текстил, 

текстилним производима, тканинама за домаћинство, 

завесама од текстила или пластике, прекривачима за 

кревете и столове, пластичним материјалима (заменама 

за тканине), одећом, обућом, покривалима за главу, 

играма, играчкама, гимнастичким и спортским 

артиклима, украсима за јелке; услуге онлајн 

малопродаје у вези са сапунима, парфимеријским 

производима, етарским уљима, козметиком, лосионима 

за косу, средствима за чишћење зуба, наочарима за вид, 

наочарима за сунце, стаклима и рамовима за наочаре за 

вид и наочаре за сунце, кутијама за наочаре за вид и 

наочаре за сунце, наочарима за скијање и стаклима и 

рамовима за наочаре за скијање, кутијама за наочаре за 

скијање, наочарима за пливање и стаклима и рамовима 

за наочаре за пливање, кутијама за наочаре за пливање, 

апаратима и инструментима, научним, поморским, 

геодетским, фотографским, кинематографским, 

оптичким,  за  вагање,  мерење,  сигнализацију,  

контролу  (инспекцију), спасавање  и  наставу; услуге 

онлајн малопродаје у вези са апаратима и 

инструментима за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије, апаратима за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике, магнетним носачима 

података, дисковима за снимање; услуге онлајн 

малопродаје у вези са мобилним телефонима, опремом 

за мобилне телефоне, наиме слушалицама, футролама, 

каишевима и кабловима за мобилне телефоне; услуге 

малопродаје у вези са рефлектујућим плочама на одећи, 

за спречавање незгода, механизмима за апарате који се 

покрећу кованицама или жетонима, регистар касама, 

рачунским машинама, опремом за обраду података и 

рачунарима, апаратима за гашење пожара; услуге 

малопродаје у вези са хартијом и картонима, 

штампаним стварима, књиговезачким материјалом, 

фотографијама [штампаним], канцеларијским 

материјалом и канцеларијским прибором, осим 

намештаја, лепком за папир или употребу у 

домаћинству, материјалима за цртање и материјалима 

за уметнике, сликарским четкицама, материјалима за 

обуку и наставу, пластичним омотачима, фолијама и 

кесама за умотавање и паковање; услуге онлајн 

малопродаје у вези са драгоценим металима и њиховим 

легурама и производима од драгоцених метала или 

превученим њима, наиме, накитом, украсним 

предметима; услуге онлајн малопродаје у вези са 

кутијама за накит, минђушама, наруквицама, 

огрлицама, дугмадима за манжетне, сатовима, 

украсима, украсним иглама, изложбеним кутијама за 

сатове, привесцима за кључеве [обичним или 

украсним], каишевима за ручне сатове, кућиштима за 

ручне сатове [делове за ручне сатове]; услуге онлајн 

малопродаје у вези са накитом од бижутерије, 

вештачким накитом, драгим камењем, часовничарским 

и хронометријским инструментима, кожом, 

имитацијом коже и робом направљеном од поменутих 

материјала, пртљагом, актен ташнама, ранчевима, 

школским торбама, торбама за куповину, неформалним 

торбама, торбама, спортским торбама, торбама за 
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плажу, ручним торбицама, женским ташнама, 

мрежастим ташнама од метала, актовкама, џепним 

новчаницима и осталом путном галантеријом, 

футролама (етуима) за визит карте, футролама за 

кључеве, козметичким торбицама (празним); услуге 

онлајн малопродаје у вези са животињским кожама, 

крзнима, сандуцима, торбама за ношење и путничким 

торбама, кишобранима, сунцобранима и штаповима за 

ходање, бичевима, сарачком опремом и седларском 

робом; услуге онлајн малопродаје у вези са кућним или 

кухињским справама и посудама, посуђем за кување и 

стоним посуђем, осим виљушака, ножева и кашика, 

чешљевима и сунђерима, четкама, осим сликарских 

четкица, прибором за чишћење, стакларијом, 

порцеланом и грнчаријом, текстилним тканинама за 

женско рубље, текстилом, заменама за текстил, 

текстилним производима, тканинама за домаћинство, 

завесама од текстила или пластике, прекривачима за 

кревете и столове, пластичним материјалима (заменама 

за тканине), одећом, обућом, покривалима за главу, 

играма, играчкама, гимнастичким и спортским 

артиклима, украсима за јелке.  
 

(111) 78633 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1981 (220) 13.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(300) 34551  20.11.2019.  AD. 

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

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Реља Мирков "Карановић & Партнерс& ОАД, 

Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

TEREA 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји, и њихови делови, који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе  

из класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које 

се загревају и дуванских штапића, који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.   
 

(111) 78634 (181) 12.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1962 (220) 12.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

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

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

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

Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 26.13.25; 27.05.02; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, сива, црна, црвена, тамно црвена.  

(511) Кл. 30:  бисквити; чоколаде; пецива; крекери; 

вафли; колачи; пите; десерти, наиме, пекарске 

посластице, десерти на бази брашна и чоколаде, 

десерти у облику муса, ледене посластице; 

сладоледи; јестиви лед.  
 

(111) 78635 (181) 26.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1873 (220) 26.11.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) KVT LLC, N 13, Zapadnaya St., 143000 , 

Odintsovo, Moscow region, RU 

(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

мали метални гвожђарски производи; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови.   

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, 
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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. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 17 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. 19:  грађевински материјали, неметални; круте 

цеви за градњу, неметалне; асфалт, смола, катран и 

битумен; преносиве конструкције, неметалне; 

споменици, неметални.   

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

контејнери, не од метала, за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог, 

китова кост или седеф; шкољке; морска пена 

(сепиолит); ћилибар.   

Кл. 22:  конопци и узице; мреже; шатори и цираде; 

тенде, надстрешнице од текстила или синтетичког 

материјала; једра; џакови за транспорт и 

складиштење материјала без амбалаже у ринфузи; 

материјали за постављање и пуњење, осим папира, 

картона, гуме или пластике; сирови влакнасти 

текстилни материјали и замене за њих.   
 

(111) 78636 (181) 26.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1872 (220) 26.11.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) KVT LLC, N 13, Zapadnaya St., 143000 , 

Odintsovo, Moscow region, RU 

(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 26.04.06; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, бела, окер и сива  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре, 

руде;метални материјали за грађевинарство и 

конструисање;металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

мали метални гвожђарски производи; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови.  

Кл. 8:  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; бријачи.  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. 17:  непрерађена и полупрерађена гума, 

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових 

материјала; пластика и смоле у екструдираном 

облику за употребу у производњи; материјали за 

непропусно затварање, заптивање и изоловање; 

савитљиве неметалне цеви и црева.   

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.   

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.   
 

(111) 78637 (181) 26.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1871 (220) 26.11.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) KVT LLC, N 13, Zapadnaya St., 143000 , 

Odintsovo, Moscow region, RU 

(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 26.05.08; 26.05.16; 26.05.18; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, бордо.  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

мали метални гвожђарски производи; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови.  

Кл. 8:  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; бријачи.   

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. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 17 

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. 17:  непрерађена и полупрерађена гума, 

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових 

материјала; пластика и смоле у екструдираном 

облику за употребу у производњи; материјали за 

непропусно затварање, заптивање и изоловање; 

савитљиве неметалне цеви и црева.   

Кл. 19:  грађевински материјали, неметални; круте 

цеви за градњу, неметалне; асфалт, смола, катран и 

битумен; преносиве конструкције, неметалне; 

споменици, неметални.   

Кл. 20:  намештај, огледала, оквири за слике; 

контејнери, не од метала, за складиштење или 

транспорт; необрађена или полу-обрађена кост, рог, 

китова кост или седеф; шкољке; морска пена 

(сепиолит); ћилибар.   

Кл. 22:  конопци и узице; мреже; шатори и цираде; 

тенде, надстрешнице од текстила или синтетичког 

материјала; једра; џакови за транспорт и 

складиштење материјала без амбалаже у ринфузи; 

материјали за постављање и пуњење, осим папира, 

картона, гуме или пластике; сирови влакнасти 

текстилни материјали и замене за њих.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   
 

(111) 78638 (181) 11.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1959 (220) 11.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) СЕМЕНАРНА ДОО, Булевар Николе Тесле 9, 

18000 Ниш, RS 

(540) 

ALL-TRAP 

(511) Кл. 5:  препарати за уништење мишева; лепак 

за мишеве. 

Кл. 8:  оруђе за уништавање пацова, ручно 

покретано.  

Кл. 21:  замке за пацове (мишоловке).  
 

(111) 78639 (181) 11.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1958 (220) 11.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) The Haddad Apparel Group, Ltd., 131 Docks 

Corner Road, Dayton, New Jersey 08810, US 

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

Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

MIGHTY-MAC  

(511) Кл. 18:  вишенаменске спортске и атлетске 

торбе; торбе за плажу, торбе за књиге, ручни пртљаг, 

цилиндричне текстилне торбе, торбе за пелене, торбе 

за теретану, кожне торбе, торбе за куповину, торбе 

које се носе преко рамена, вишенаменске торбе и 

путне торбе; торбице за ношење на боковима око 

струка; руксаци; ранчеви; женске ташне; путне торбе 

за одећу; торбе које се носе преко тела; пртљаг; 

ознаке за пртљаг; сандуци; кофери; кутије за шешире 

за путовање које нису од папира или картона; 

козметичке торбице и коферчићи који се продају 

празни; торбице и коферчићи за тоалетне производе 

и несесери који се продају празни; актен ташне; 

актовке; актен ташне за документа; торбе за 

документа; мушке торбице; пословне торбе; кутије за 

визит карте; кутије за телефонске и кредитне 

картице; футроле за кључеве; новчаници; футроле и 

држачи за папирни новац; новчаници за папирни 

новац; кишобрани. 

Кл. 25:  одећа, наиме, кошуље, плетене кошуље, 

кошуље дугих рукава, мајице, поткошуље, рагби 

мајице, поло мајице, дресови, униформе, штофане 

панталоне, панталоне, формалне панталоне, 
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фармерке, карго панталоне за џеповима, панталоне 

са еластином, тексас фармерке, комбинезони на 

трегере, комбинезони, панталоне са трегерима или 

рукавима, једноделна одела, шортсеви, мушке 

боксерице, горњи делови (топови), мајице (топови) 

са еластином, мајице без рукава, дуксеви, дуксеви са 

капуљачом, дуксеви на закопчавање, спортски 

шорцеви, доњи делови тренерки, велики шалови, 

тренерке за загревање, тренерке за џогинг, тренерке, 

блузе, сукње, хаљине, џемпери, прслуци, прслуци од 

флиса, пуловери, скафандери за снег, парка јакне, 

огртачи, анорак јакне, пончои, јакне, двостране јакне, 

јакне отпорне на ветар, непромочиве јакне отпорне 

на ветар, спортски сакои, сакои и јакне за голф и 

скијање, тексас јакне, капути, кратки капути, дебели 

капути, дуги капути, капути до колена, одећа за 

купање, одећа за плажу, одећа за сурф, скијашка 

одећа, одећа за новорођенчад, одећа за бебе, зеке за 

спавање за бебе, чизмице, портикле за бебе које нису 

од папира, капе, вунене капе, шешири, визири, траке 

за главу, манжетне, знојнице, покривала за главу, 

штитници за уши, шалови, бандана мараме, каишеви, 

доњи веш, гаће, купаће гаће и гаће за пливање, 

чарапе, чарапе и плетена трикотажа, хеланке, 

рукавице, рукавице са једним прстом, одећа за кишу, 

обућа, ципеле, патике, чизме и јапанке.  
 

(111) 78640 (181) 15.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1795 (220) 15.11.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) V.F. Corporation (Pennsylvania corporation), 

105 Corporate Center Blvd, Greensboro, North Carolina 

27408, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24  

(511) Кл. 35:  пословне услуге, нарочито пословна 

администрација компанија и пословања 

малопродајних објеката са одећом, одевним 

аксесоарима, обућом, пртљагом, ранчевима и 

опремом за рекреацију и боравак на отвореном; 

услуге пословног управљања и пословне 

администрације које се односе на област одеће, 

одевних аксесоара, обуће, пртљага, ранчева и опреме 

за рекреацију и боравак на отвореном  

(111) 78641 (181) 11.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1953 (220) 11.12.2019. 

 (151) 17.03.2020. 

(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New 

York, 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  

Кл. 44:  услуге медицинског информисања, нарочито 

пружање информација лекарима, здравственим 

радницима и пацијентима у вези са здрављем и заштитом 

здравља као и разним питањима у вези здравља  
 

(111) 78642 (181) 12.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1969 (220) 12.12.2019. 

 (151) 18.03.2020. 

(300) 2019/19666  16.07.2019.  ZA. 

(732) NOVA BRANDS S.A., 24, avenue Emile Reuter, 

L-2420 Luxembourg, LU 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић , 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

Novalac Premium Symbiotic 

(511) Кл. 5:  дијететске супстанце за медицинску 

употребу; дијететски додаци исхрани за употребу у 

медицинске сврхе; храна за бебе у свим облицима; 

дијететска храна и супстанце за децу; млечна 

формула за бебе.   
 

(111) 78643 (181) 18.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1809 (220) 18.11.2019. 

 (151) 18.03.2020. 

(300) UK00003405236  07.06.2019.  UK. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

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

Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 24.15.07; 24.15.13; 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, светло сива, тамно сива, светло 

наранџаста, тамно наранџаста.  

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

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за 

цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за 

мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних 

туба дуваном; електронске цигарете; патрони (кертриџи) 

за електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; уређаји 

и њихови делови који служе за загревање дувана; замене 

дувана које се удишу; цигарете које садрже замене 

дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са дуваном; 

бурмут са дуваном; снус без дувана; бурмут без дувана; 

врећице никотина без дувана за оралну употребу (које 

нису за употребу у медицини).  
 

(111) 78644 (181) 24.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2042 (220) 24.12.2019. 

 (151) 18.03.2020. 

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

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.10; 09.01.10; 25.07.15; 26.13.25; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна, сива, окер  

(511) Кл. 30:  бисквити; чоколаде; пецива; крекери; вафли; 

колачи; пите; десерти, наиме, пекарске посластице, 

десерти на бази брашна и чоколаде, десерти у облику 

муса, ледене посластице; сладоледи; јестиви лед.  
 

(111) 78645 (181) 24.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2043 (220) 24.12.2019. 

 (151) 18.03.2020. 

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

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.13.25; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна, сива, браон  

(511) Кл. 30:  бисквити; чоколаде; пецива; крекери; 

вафли; колачи; пите; десерти, наиме, пекарске 

посластице, десерти на бази брашна и чоколаде, 

десерти у облику муса, ледене посластице; 

сладоледи; јестиви лед.  
 

(111) 78646 (181) 24.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2044 (220) 24.12.2019. 

 (151) 18.03.2020. 

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

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.13.25; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна, браон, сива  

(511) Кл. 30:  бисквити; чоколаде; пецива; крекери; 

вафли; колачи; пите; десерти, наиме, пекарске 

посластице, десерти на бази брашна и чоколаде, 

десерти у облику муса, ледене посластице; 

сладоледи; јестиви лед.  
 

(111) 78647 (181) 20.05.2029. 

(210) Ж- 2019-738 (220) 20.05.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) KIOXIA Corporation, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, JP 

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

(540) 

KIOXIA 

(511) Кл. 7:  машине за брушење полупроводничких 

плочица; машине за сечење полупроводничких 

плочица; машине за транспортовање 

полупроводничких плочица; машине и системи за 

производњу полупроводника.   

Кл. 9:  машине и инструменти за анализирање; 

машине и инструменти за мерење и тестирање; 

електрични и магнетни метри и тестери; 

телекомуникационе машине и апарати; СД 

меморијске картице; компјутерски мрежни адаптери; 

компјутерски мрежни прекидачи; компјутерска мрежна 
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чворишта; компјутерски мрежни рутери; ИЦ чипови; 

меморијске картице са интегрисаним колима; НАНД 

флеш меморије; НАНД флеш уређаји за складиштење; 

НАНД флеш меморијски контролери; НАНД меморије; 

НВМ меморије (меморије које не губе садржај након 

искључења напајања); НВМ меморијски уређаји; УСБ 

флеш меморије; кертриџи са меморијом у чврстом 

стању; флеш меморије; флеш меморијске картице; 

меморијске картице; кућишта за меморијске картице; 

полупроводници; полупроводничке меморије; 

полупроводнички меморијски уређаји; компјутерски 

медији за складиштење података; уређаји за 

складиштење података; процесори података; 

компјутерски меморијски уређаји; компјутерски 

периферни уређаји; ССД дискови; интегрисана кола; 

штампане плоче; компјутерски хардвер; уређаји за 

праћење биолошких информација (који нису укључени 

у класу 10); компјутерски програм који се може 

преузети са интернета; компјутерски програми; 

електронске машине, апарати и њихови делови(сви 

укључени у класу 9); мултимедијалне меморијске 

картице и други медији са наснимљеним подацима; 

електронске публикације.   

Кл. 35:  услуге продаје на мало и услуге продаје на 

велико у вези са електричним машинама и 

апаратима; пружање информација које се односе на 

комерцијалну продају.  

Кл. 41:  обезбеђивање електронских публикација; 

изнајмљивање меморијских медија са наснимљеним 

подацима.  

Кл. 42:  пројектовање интегрисаних кола; пројектовање 

компјутерског софтвера, компјутерско програмирање, и 

одржавање компјутерског софтвера; техничко 

саветовање које се односи на компјутере, аутомобиле и 

индустријске машине; обезбеђивање онлајн софтвера 

који се не може преузети са интернета; рачунарство у 

облаку; обезбеђивање компјутерских програма на 

мрежама података.   
 

(111) 78648 (181) 17.09.2029. 

(210) Ж- 2019-1429 (220) 17.09.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) Дејан Ристић, Виноградарска 12, 34300 

Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 11.03.04; 27.05.01  

(511) Кл. 30:  кафа;  кафа у капсулама.  
 

(111) 78649 (181) 18.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1650 (220) 18.10.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) GREEN CONNECTION DOO, Др Ивана 

Рибара бр. 54, 10. спрат, стан бр. 39, 11070 Београд-

Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Огњен О. Ђурић, Булевар краља 

Александра бр. 43, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.12; 26.11.21; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.08  

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

зелена, црна  

(511) Кл. 9:  конектори [струјни]; УСБ прикључци; 

електрични каблови; идентификационе облоге за 

електричне каблове; материјали за електричне 

водове [жице. каблови]; каблови за стартовање 

мотора; коаксијални каблови; каблови са оптичким 

влакнима; електрични адаптери; конектори [струјни].   
 

(111) 78650 (181) 18.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1651 (220) 18.10.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) NADAMEI DOO BEOGRAD, Јурија Гагрина 

89 локал 150-151, 11070 Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Срећко П. Митрић, Булевар краља 

Александра 43, 11120 Београд-Палилула 

(540) 

GLAINA KALIN 

(511) Кл. 16:  челична слова [клишеи]; челична пера; 

носачи лепљивих трака[канцеларијски прибор]; 

печати са адресом; машине за адресовање; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; спајалице; 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 
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неелектронске; подупирачи за књиге; подупирач за 

руке за сликаре; водене боје [сликарске]; водене боје. 

сликарске; акварел боје; архитектонски модели; 

фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; таблице 

за писање; писаљке за таблице; сребрни папир; 

моделарска глина; аритметичке таблице; рачунске 

таблице; гравуре; литографска уметничка дела слике; 

урамљене или неурамљене оловке; новине; 

периодичне публикације; атласи; уложне мапе са 

прстеновима; регистратори са прстеновима; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; 

подметачи за пивске чаше; улазнице; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал] клишеи; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; калеми за траке са 

мастилом; манжетне за држање прибора за писање; 

памфлети; мустре [шеме за вез]; шпенадле као 

канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски 

материјал; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; четкице за сликаре; 

упијајућа хартија; жигови [печати]; штамбиљи; 

јастучићи за мастило; восак за печаћење; 

канцеларијске машине за печаћење; материје за 

печаћење за канцеларијску употребу; свеске; посуде 

за сортирање и бројање новца; обрасци за 

прецртавање; паус папир; фолије за прецртавање; 

напрсци [канцеларијски реквизити]; штампарска 

слова; карбон папир; папир за машине за снимање; 

бележнице; угаони лењири за цртање; карте; 

материјал за обуку [изузев апарата]; индексне карте 

[канцеларијске]; листови папира [канцеларијски]; 

картон; картонске кутије за шешире; перфориране 

картице за разбоје; тубе од картона; каталози; 

метални врх за индексне карте; књиге са песмама 

или нотама; спојени рамови [штампарски]; омоти за 

папир; кошуљице за списе; ногаре за сликаре 

[штафелаји]; бројеви [штампарски]; индијско 

мастило; хромолитографи; хромијуми; восак за 

калупе, који није за зубарску употребу; 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; 

хистолошки препарати за наставу; француски 

лењири кривуљари; омоти [канцеларијски 

материјал]; корице [канцеларијски материјал]; креда 

за писање; литографска креда; кројачка креда; 

држачи за креду; држачи оловака; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; папирне кутије 

за крем; папирне копче; ваљци за писаће машине; 

цртежи који се копирају на подлогу; преносиве слике 

[декалкоманије]; графички отисци; чешљеви за 

урезивање код сликаних дела; табле за цртање; 

материјали за цртање; инструменти за 

цртање;дијаграми; коверте; умноживачи; 

инструменти за гравирање; папир за увијање; папир 

за паковање; пера; писаће машине [електричне и 

неелектричне]; кутије за оловке; пера од злата; 

производи за брисање; материјали за писање; грбови 

[папирни печати]; штитници за брисање; гумице за 

брисање; електрокардиографски папир; пробадачи 

[канцеларијски материјал]; мастило; мастиљаве 

траке; мастиљарнице; канцеларијске машине за 

затварање коверата; фотографије [штампане]; 

брисачи за налив пера; печати; књиговезачка платна; 

комплети за цртање; књиговодствене књиге; индекс 

регистри; фигурине направљене од кашираног 

папира; филтер папир; материјали за филтрирање од 

папира; формулари [штампани]; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; оловке од дрвеног 

угља; шаблони [од папира]; сталци за посуде за 

штампарска слова; клишеи за галванопластику; 

географске мапе; глобуси; посуде за водене боје за 

уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице; 

ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; плоче 

за гравуру; хектографи; штампани роковници; 

овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски 

реквизити]; дописнице, разгледнице; штампане 

ствари; прибор за ручно лепљење налепница; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штампане публикације; приручници; 

папир за писање; притискачи за папир; игле за 

копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање; 

столњаци од папира; литографије; литографски 

камен; књижице; светлећи папир; каширани папир; 

пелир папир за копије [канцеларијски материјал]; 

креде за маркирање; пластика за моделирање; 

материјали за моделирање; паста за моделирање; 

марамице од папира; индиго папир за умножаваче; 

прекривачи столова од папира; школске табле; 

спајалице; апарати за обележавање бројевима; 

олеографи; траке за везивање [књиговезачке]; 

плочице за печаћење; палете за сликаре; пантографи 

[справе за прецртавање]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; пергамент; 

пастелне бојице [креде у боји]; шнитови за шивење 

одеће; кутије за матрице; ваљци за кућно фарбање; 

сликарско платно; кутије са бојама [школски 

материјал]; пластичне фолије за омотавање; апарати 

за развијање фотографија; постоља за фотографије; 

фото-гравуре; планови, пројекти; нацрти; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; наливпера; 

плоче за матрице; шаблони, матрице за умножавање; 

портрети; папирни омоти за саксије; омоти за саксије 

од папира; апарати и машине за умножавање 

докумената; папирне траке и картице за бележење 

компјутерских програма; проспекти; папир за 

радиограме; лењири за цртање; штампарске реглете; 
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књиговезачки материјал; књиговезачке корице; 

књиговезачки конопци; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор]; магазини 

[периодични]; папирне траке, које нису 

позамантерија и украси за косу; траке за писаће 

машине; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; јастучићи за печате; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; стеатит [креда за 

кројаче]; куглице за хемијске оловке; подметачи за 

сто од папира; подлоге за писање; слова на писаћим 

машинама, на тастатури; држачи печата; кутије за 

печате; поштанске марке; постоља за печате; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; апарати за 

вињете; глутен [лепак] за папир или употребу у 

домаћинству; лепак за папир или употребу у 

домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу 

у домаћинству; адресне матрице за машине за 

адресирање; алманаси; календари; скробне пасте 

[лепила] за папир или употребу у домаћинству; 

сликарске четкице; самолепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; гумице [еластичне траке] за 

канцеларије; портикле од папира; табле од дрвене 

пулпе [канцеларијске]; папир од пулпе, дрвене масе; 

папирне или картонске кутије; постоља за пера и 

оловке; амбалажа за флаше од папира или картона; 

подметачи за чаше од папира; дописнице за најаву 

посебних догађаја; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; заставе од папира; апарати 

за уништавање папира [шредери] за канцеларијску 

употребу; табаци од рецикловане целулозе за 

умотавање; касете, ормани, за канцеларије; 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 неелектронски; папирне марамице за 

уклањање шминке; стоне салвете од папира; 

подметачи од папира; угаоници за цртање; Т -лењири 

за цртање; држачи за оловке; аташе мапе; постоља за 

мастило; несесери са прибором за писање; кројеви и 

образци за копирање; 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; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; вискозни папир за умотавање, украсни 

папир; средства за лепљење за папире или употребу 

у домаћинству; гумиране траке за лепљење папира; 

рибље туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; вреће за микроталасно кување; 

папирни филтери за кафу; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; натписи од 

папира или картона; налепнице [канцеларијски 

прибор]; књиговезачки апарати и машине 

[канцеларијска опрема]; стрипови; папир за 

копирање; омоти за чековне књижице; пера за туш; 

бочице за мастило; музичке честитке, разгледнице;  

билтени;  материјал за паковање направљен од 

скроба;  воштани папир;  корице за пасоше;  четкице 

за писање;  инструменти за писање;  папирне облоге 

за фиоке, ормане, парфимисане или не;  

неелектронски импринтери за кредитне картице;  

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу;  папир за сликање и калиграфију;  брисачи 

за табле за писање;  плочице са хватаљком за листове 

папира;  неелектронски показивачи графикона;  

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу;  калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал];  спајалице за новац;  колекционарске 

сличице, за размену, које нису за играње;  упијајуће 

фолије од папира или пластике за паковање хране;  

фолије од папира или пластике за одржавање влаге 

за паковање хране];  коректорске траке 

[канцеларијски прибор];  посудице за боје;  маркери 

[писаћи прибор]; летци, флајери;  држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор];  држачи 

страница књига;  глина од полимера за моделирање;  

поштански жигови;  папирни и картонски материјали 

за паковање [пуњење, облагање];  испуна од папира 

или картона;  новчанице;  креда у спреју;  ваучери;  

папир од пиринча;  пластичне кесе за одлагање 

животињског измета;  ваши [јапански папир];  

надстолњаци од папира;  штампане музичке 

партитуре;  транспаренти [банери] од папира;  

украсне папирне заставице; целулоидне фолије за 

цртане филмове; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; навлаке за картице са 

именом;  јо јо држачи картица са именом 

[канцеларијски прибор]; копче за навлаке за картице 

са именом [канцеларијски прибор]; папир за 

лекарске столове за прегледе; папирни подметачи за 

стоматолошке тацне; 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; ознаке за 

поврат пртљага од папира; марамице од папира за 

чишћење. 

Кл. 25:  одећа за мотоциклисте; обућа; сандале за 

купатило; папуче за купатило; женске чарапе; чарапе 

које упијају зној; пете за женске чарапе; беретке; 

радни комбинезон, одело; радне блузе, одела; бое 

[женски крзнени оковратници] ; капе; чарапе и 

плетена трикотажа; чизме; получизме; врхови обуће; 

улошци против знојења испод пазуха; држачи 

панталона [трегери]; трегери; пертле за чизме; крагне 

[одећа]; шалови мараме; мараме шалови; женске 

поткошуље; мушке боксерице; мале капе уз главу; 

боди [женско рубље]; доњи веш; кабанице [олећа]; 

оквири за шешире; визири на капама; каишеви 
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[одећа] ; шалови; собни огртачи; џемпери; пуловери; 

џемпери [пуловери]; свештеничко одело за 

богослужења; кратке чарапе; држачи чарапа; 

подвезице; подвезице за чарапе; горњи делови 

чизама; улошци за ципеле; блузе, кошуље; јакна или 

кошуља од платна или сержа за морнаре; кошуље 

кратких рукава; одећа; шешири; метални делови за 

обућу; крзно [одећа]; оковратници који се скидају; 

женске најлонске чарапе, трико; гумирана одећа за 

скијање на води; комплети [одећа]; доњи веш за 

упијање зноја; корсети; одела; готова, конфекцијска 

одећа; гаћице за бебе [доњи веш]; штитници за уши 

[одећа]; кравате; горњи делови обуће; камашне, 

доколенице и назувци; доколенице, камашне; кратке 

панталоне бермуде; панталоне; бициклистичка 

одећа; спољна одећа; рукавице [одећа]; конфекцијска 

постава [делови одеће]; мараме, шалови; шалови, 

мараме; ешарпе за ношење; плетена одећа [одећа]; 

раменице кошуља; еспадриле; крзнени шалови; 

фудбалске ципеле, копачке; фудбалске чизме; 

цилиндри; габардени [одећа]; корсети [доњи веш]; 

појасеви и стезници; каљаче; прслуци;подвезице, 

гајтани за камашне, доколенице; бретеле и 

нараменице за панталоне; монашки велови; 

гимнастичке патике; капути; водоотпорна одећа; 

грејачи за ноге, електрични; грејачи ногу; дресови 

[одећа]; сукње; опрема за бебе [одећа]; ливреје; 

спортске мајице, дресови; манжетне кошуља [одећа]; 

манжетне; кецеље [одећа]; муфови [одећа]; 

наручници, свештеничка одећа; рукавице без 

прстију; митре [бискупске капе]; папуче; пелерине; 

дуги капути са крзненим оковратником; одећа за 

плажу; обућа за плажу; џепови за одећу; пиџаме; 

хаљине; дрвена обућа, кломпе; сандале; гаће; 

грудњаци; огртачи, капути; мантили; потпетице за 

обућу; тоге; кожни обруби за обућу; униформе; 

пуњене јакне [одећа]; јакне [одећа]; папирна одећа; 

велови [одећа]; капе за купање; купаће гаће; одећа за 

купање; бадемантили; портикле, које нису од папира; 

ђонови за обућу; ципеле; потпетице; спортске 

ципеле; муфови за грејање ногу. неелектрични; 

крампони за фудбалске копачке; чизме за спортове; 

траке за главу [одећа]; виндјакне; подсукње; 

скијашке чизме; слипови [доњи веш]; неглижеи 

[доњи веш]; боди [доњи веш]; бандана мараме; одећа 

за гимнастику; одећа од имитације коже; одећа од 

коже; зарови, велови; костими за маскембале; сари; 

мајице; турбани; аскот кравате; капе за туширање; 

рибарски прслуци; појасеви за ношење новца 

[одећа]; џепне марамице; папирни шешири [одећа]; 

маске за спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа; 

саронг, одећа; рукавице за скијање; хеланке 

[панталоне]; хаљине на трегере; хаљине без рукава; 

визири, штитници од сунца као покривала за главу; 

килоте [доњи веш]; дамски доњи веш; спортске 

трегер мајице; ваљенке [чизме од ваљане вуне]; 

свештеничке одоре; глежњаче; сокне које упијају 

зној; фризерске капе; униформе за карате; униформе 

за џудо; трикои; кимона;  портикле са рукавима, које 

нису од папира; одећа која садржи супстанце за 

мршављење; везена одећа; штитници штикли за 

обућу; покривала за главу; рукавице са једним 

прстом. 

Кл. 28:  мехурови, мембране лопти за играње; 

вештачки мамци за риболов; каписле за пиштоље 

[играчке]; играчке за кућне љубимце; игре са 

обручима; божићне јелке од синтетичких материјала; 

лукови за стреличарство; стреличарски прибор; 

ивице скија; љуљашке; лопте за игру; балони за игру; 

одбојници за билијарски сто; коњи за љуљање; 

рукавице за борбу [опрема за игру]; флашице за 

лутке; собни бицикли за вежбање; лопте за билијар; 

креда за билијарске штапове; билијарска креда; 

чуњеви; кликери за игру; играчке; коцке [играчке]; 

боб санке; новогодишње праскаве бомбоне; сличуге 

са уграђеним сечивом; држачи свећа за новогодишње 

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

боксерске рукавице; нит за жице рекета; штапови за 

голф; штапови за пецање; змајеви; намотаји за 

змајеве; мете; звона за божићне јелке; жетони за 

игре; игре грађења; жице за рекете; машине за 

физичке вежбе; справе за рехабилитацију тела; 

справе за боди-билдинг; справе за физичко вежбање; 

играчке новитети за забаве; штитници за 

потколенице [спортска опрема]; торбе за крикет; 

хокејашки штапови; дама [игра]; даме [игра]; 

коцкице; справе за вежбање [развлачење]; справе за 

истезање груди [вежбање]; дискови за спорт; домине; 

шах; шаховске табле; табле за игру даме пиштољи 

играчке; ролери за собне бицикле за вежбање; мреже 

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

точкова; играчке новитети за збијање шала; спортске 

мреже; тениске мреже; скијашки везови; пикадо; 

пловци за риболов; стони фудбал; харпуни [спортска 

опрема]; рукавице за игру; чаше за мешање коцки; 

тегови; удице за риболов; звечке [играчке]; салонске 

игре; друштвене игре; игре; клопке за глинене 

голубове; штапови за игре; рекети; мамци за лов или 

риболов; прибор за пецање; канапи за пецање; 

кревети за лутке; кућице за лутке; лутке за руку; 

марионете [лутке на концу]; лутке; позоришне маске; 

карневалске маске; смањени модели возила; 

калемови за пецање; пераја за пливање; врше 

[риболовачке замке]; базени за пливање [за играње]; 

вештачки снег за божићне јелке; алке [игра 

набацивања колута о клин]; ролшуе [котураљке]; 

клизаљке; фокина кожа [за облагање скија]; глинени 

голубови [мете]; даске за сурфовање; одећа за лутке; 

собе за лутке; мађионичарски прибор; чуњеви [игре]; 

чуњеви за куглање; конац, најлон за пецање; облоге 

за скије; скије; столови за стони тенис; чигре 

[играчке]; санке [ спортска опрема]; триктрак игре; 
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скутери [играчке]; лоптице за бадминтон; ваздушни 

пиштољи играчке; детонирајуће каписле [играчке]; 

украси за новогодишњу јелку, изузев светлећих 

предмета и посластица; постоља за божићну јелку; 

билијарски штапови; врхови билијарских штапова; 

билијарски столови; билијарски столови који се 

покрећу кованицама; скије за сурфовање; даске за 

једрење; делтаплани; апарати за игре; уређаји за 

гимнастику; оружје за мачевање; маске за мачевање; 

рукавице за мачевање; бејзбол рукавице; 

планинарска опрема; штитници за зглобове 

[спортска опрема]; штитници за колена [спортска 

опрема]; играчке висеће вртешке; параглајдери; 

заштитни јастучићи [делови спортске опреме]; 

скејтборд; тобогани [играчке]; одскочне даске 

[спортска опрема]; медведићи играчке; скије за воду; 

рукавице за голф; индикатори за загрижај 

[риболовачки прибор]; сензори за загрижај 

[риболовачки прибор]; игре на табли; апарати за 

јахање у забавним парковима; летећи дискови 

[играчке]; игре са потковицама; кинеске домине; 

плишане играчке; дувалице за прављење мехура од 

сапунице [играчке]; возила играчке; чигре; мреже за 

лептире; навлаке специјално дизајниране за скије и 

даске за скијање; ремење за даске за једрење; пазле; 

јарболи за даске за једрење; пиштољи с бојом 

[спортска опрема]; муниција за пиштоље с бојом 

[спортска опрема]; ремени за даске за сурфовање; 

апаратура за избацивање тениских лоптица; стартни 

блокови за спортове; стаклене кугле са снегом; 

појасеви за дизаче тегова [спортска опрема]; даске за 

сурфовање на стомаку; бинго картице; направа за 

поравнавање земље [прибор за голф]; направа за 

стављање на место бусена траве у голфу [прибор за 

голф]; вабилице, ловачка опрема; точак за рулет; 

ролери; пињата; боксерски џакови; играчке возила на 

даљинско управљање; смола за атлетичаре; крпље за 

снег; праћке [спортска опрема]; машине за забаву, 

аутоматске и које се покрећу кованицама; 

калеидоскопи; карте за игру; конфете; електронске 

мете; мирисни мамци за лов или риболов; 

камуфлажне мреже [спортска опрема]; мушки 

атлетски суспензори [спортска опрема]; даске за 

скијање; макете [играчке]; пачинко [механичке игре]; 

справе за пењање [опрема за планинарење]; апарати 

за игре на срећу; слот машине [машине за игре]; 

папирни шешири за забаве; даске за пливање; чипови 

за игре на срећу;  картице за гребање за игре на 

срећу; пуњене играчке; трамболине;  мотке за 

скокове с мотком; пловци за купање и пливање;  

појасеви за пливање;  одела за пливање;  машине за 

видео игре;  преносиве видео игре са дисплејем од 

течних кристала;  апарати за аркадне видео игре; 

контролери за конзоле за игру;  макете играчке;  

фигуре играчке;  машине за избацивање лоптица;  

тегови за вежбање;  маске [играчке]; матрјошка 

лутке;  управљачи за играчке; колица за голф 

опрему; носачи на точкове за голф опрему; даске за 

веслање; жироскопи и стабилизатори лета за моделе 

авиона;  командне ручице [џојстици] за видео игре; 

заштитне фолије прилагођене за екране преносних 

игара;  дронови [играчке]; робот и играчке; игле за 

пумпе за надувавање лопти за игру; пумпе посебно 

прилагођене за лопте за играње;  беби гимнастика; 

плишане играчке са прикаченим  ћебенцетом;  

трицикли за децу [играчке];   
 

(111) 78651 (181) 18.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1646 (220) 18.10.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШЧОЛКОВО 

АГРОХИМ, Московски регион, Шчолковска област, 

град Шчолково, Заводска бр. 2, ламела 142, соба 204, RU 

(740) Дејан Цвијановић, адвокат , Хиландарска 24, 

11000 Београд 

(540) 

CORNEGI SE 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља и 

уништавање штеточина, хербициди, фунгициди, 

инсектициди.  
 

(111) 78652 (181) 29.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1899 (220) 29.11.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) DTD RIBARSTVO d.o.o., Цара Лазара б.б., 

21234 Бачки Јарак, RS 

(540) 

 

(531) 11.01.02; 25.07.25; 26.05.16; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.11  

(511) Кл. 29:  припремљена леблебија, нарочито 

намаз од леблебије-хумус.  

Кл. 30:  десерт од леблебије.  
 

(111) 78653 (181) 18.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1814 (220) 18.11.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) Стевановић Жељко предузетник , делатност 

фризерских и козметичких салона ПОМПАДУР 

БЕРБЕРНИЦА Крагујевац , Светолика Јањица 

54/2, 34000 Крагујевац, RS 
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(740) Адвокат Миљан Лабовић, Цара Лазара 62/61, 

36000 Краљево 

(540) 

 

(531) 14.07.20; 27.05.01; 27.05.10; 28.05.00  

(511) Кл. 44:  услуге фризерских салона; услуге 

салона лепоте; имплантација косе.  
 

(111) 78654 (181) 21.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1838 (220) 21.11.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

SPAZVERIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, дијететски 

додаци (додаци исхрани), дијететска храна и 

супстанце прилагођење за употребу у медицини .  
 

(111) 78655 (181) 19.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1813 (220) 19.11.2019. 

 (151) 25.03.2020. 

(732) Александар Петровић; Владан Јовковић; 

Душан Живановић and Дејан Лалић, Обалских 

радника 29/13, 11030 Београд, RS; Александра 

Белића 23, 11000 Београд, RS; Ивана Сарића 13, 

11000 Београд, RS i Карађорђева 79, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.03.03; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 78656 (181) 08.05.2029. 

(210) Ж- 2019-672 (220) 08.05.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) VENERABLE CAPITAL, S.L., Nuñez de 

Balboa, 108 - Primero, 28006, Madrid, ES 

(740) Душко М. Мајкић, Студентски трг 4,  

11000 Београд 

(540) 

BRAVO 

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

(111) 78657 (181) 29.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1891 (220) 29.11.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) Живко Гвозденовић, Јупитерова 83/14,  

22000, Сремска Митровица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 27.05.01; 29.01.05; 29.01.08  

(591) љубичаста, црна.  

(511) Кл. 16:  картонске етикете; картонске или папирне 

кутије за поклоне; картонске или папирне кутије за 

поклоне за забаве; картонске кутије; картонске кутије 

за индустријско паковање; картонске кутије за 

паковање; картонске кутије за поклоне; картонске 

кутије за поклоне за забаве; картонске кутије за торте; 

картонске кутије за шешире; картонске носиљке за 

храну и пиће; картонске ознаке; картонске склопиве 

кутије за паковање; картонски материјал за паковање; 

картонски материјал за паковање [облагање, пуњење]; 

кесе од папира за паковање; кесе од папира или пластике 

за паковање; кесе од папира или пластике за паковање 

оброка; папир за визит картице [полуготове]; папир за 

дигиталну штампу; папир за израду кеса и врећа; папир 

за индустријске потребе; папир за коверте; папир за 

копирање; папир за кућне потребе; папир за умотавање и 

паковање; папир за умотавање поклона; папир за 

употребу у индустрији графичке уметности; пластична 

фолија за паковање; пластична фолија за умотавање 

хране; пластичне кесе за кућну употребу; пластичне кесе 

за паковање; састављене картонске кутије за паковање; 

фасцикле за документа; фасцикле за писма; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; фасцикле од папира.   

Кл. 39:  амбалажирање и складиштење робе; 

амбалажирање и складиштење робе и пакета; 

амбалажирање комада одеће за превоз; 

амбалажирање предмета за превоз; амбалажирање 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/4 

Intellectual Property Gazette  2020/4 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

77 

робе у транзиту; ваздухопловне и шпедитерске услуге; 

ваздухопловне услуге за превоз товара; ваздушни 

транспорт и складиштење робе; достава пакета путем 

курирске службе; достава докумената; достава и 

прослеђивање поште; достава магазина; достава 

новина; достава, отпремање и дистрибуција новина и 

магазина; достава писама, дописа, магазина, пакета, 

пошиљака, новина, терета и робе; достава пице; 

достава поклон-корпи са предметима одабраним 

према одређеној прилици или теми; достава порука 

[курирска служба]; достава порука путем курирске 

службе; достава порука уз балоне и иновативне 

презентације; достава поште путем курирске службе; 

достава робе друмским или железничким путем; 

достава робе путем курирске службе; достава хране; 

достављање штампе; експресна достава писама; 

експресна достава робе; експресна достава робе 

ваздушним путем; експресна достава терета; 

експресна испорука робе камионом; информације у 

вези са складиштењем; испорука и складиштење робе; 

испорука пошиљки; испорука путем поште; испорука 

робе; испорука робе ваздушним путем; испорука робе 

камионом; испорука цвећа; истовар бродова; истовар 

терета; истовар товара и пртљага; отпремање робе; 

отпремање терета; отпремање товара; паковање и 

расподела робе за потребе транспорта; паковање и 

складиштење робе; паковање поклона; паковање 

предмета за превоз; паковање робе; паковање робе за 

друге; паковање робе у кутије; паковање терета; 

паковање товара; посредовање у превозу робе; 

посредовање у транспорту; посредовање у транспорту 

терета; посредовање у услугама шпедиције; 

поштанске, транспортне и услуге курира; праћење 

возила за превоз помоћу рачунара; праћење возног 

парка аутомобила помоћу електронске навигације и 

уређаја за лоцирање [информације у вези са 

превозом]; праћење и праћење пошиљака 

[информације у вези са превозом]; праћење, лоцирање 

и надгледање возила, поморских пловила и летелица; 

праћење путничких возила помоћу рачунара 

[информације у вези са превозом]; праћење путничких 

возила помоћу рачунара путем глобалног позиционог 

система [информације у вези са превозом]; праћење 

теретних возила помоћу рачунара [информације у 

вези са превозом]; праћење теретних возила помоћу 

рачунара путем глобалног позиционог система 

[информације у вези са превозом]; превоз и 

складиштење робе; превоз камионима; превоз 

камионом; превоз камионом уз заштиту; превоз новца 

и вредности уз заштиту; превоз новца и драгоцености; 

превоз, паковање и складиштење робе; пружање 

информација о превозу робе; саветодавне услуге које 

се односе на складиштење робе; транспортне услуге; 

управљање мрежама железничког, путног и воденог 

саобраћаја; услуге агенције за прослеђивање поште; 

услуге амбалажирања и паковања; услуге превоза и 

складиштења; услуге превоза и складиштења које се 

односе на логистику складиштења, логистику 

дистрибуције и логистику повраћаја; услуге превоза 

које се пружају појединцима; услуге превоза пртљага 

за друге; услуге превоза робе на кратким релацијама; 

физичко складиштење дигиталних фотографија и 

видео садржаја сачуваних у електронском облику; 

физичко складиштење електронски похрањене 

дигиталне музике; физичко складиштење електронски 

похрањених дигиталних видео датотека; физичко 

складиштење електронски похрањених дигиталних 

података, фотографија, аудио датотека и слика; 

физичко складиштење електронски похрањених 

дигиталних слика; физичко складиштење електронски 

похрањених дигиталних фотографија; физичко 

складиштење електронски похрањених игара за 

рачунаре; физичко складиштење електронски 

похрањених података, докумената, дигиталних 

фотографија, музике, слика, видео записа, и 

рачунарских игрица; физичко складиштење 

електронски сачуваних информација и података; 

физичко складиштење електронски сачуваних 

података; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; физичко 

складиштење електронски ускладиштених база 

података, слика и осталих електронских података; 

физичко складиштење електронски ускладиштених 

датотека и докумената; физичко складиштење 

електронски ускладиштених порука и података; 

физичко складиштење електронских медија који 

садрже слике, текст и аудио података; шпедиција.   

Кл. 42:  администрација сервера; ажурирање веб 

сајтова; ажурирање Интернет страница; ажурирање и 

одржавање рачунарског софтвера; дизајн веб сајтова; 

дизајн графичке илустрације; дизајн и креирање веб 

сајтова; дизајн и креирање почетних страница и веб 

сајтова; дизајн индустријских производа; дизајн 

инжењерских производа; дизајн и развој 

мултимедијалних производа; дизајн и развој нових 

производа; дизајн и развој оперативног софтвера за 

рачунарске мреже и сервере; дизајн и развој 

потрошачких производа; дизајн и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; дизајн и развој система за 

навигацију и софтвера за планирање путних праваца; 

дизајн и развој система за обраду података; дизајн и 

развој система за приказ података; дизајнирање и 

изнајмљивање софтвера; дизајнирање и испитивање 

за развој нових производа; дизајнирање, 

инсталирање, ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера; програмирање софтвера за информационе 

платформе на Интернету; програмирање софтвера за 

платформе електронске трговине; програмирање 

софтвера за развој веб сајтова; програмирање 

софтвера за увоз и управљање подацима; 

програмирање софтвера за управљање базом 

података; програмирање софтвера за управљање 
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инвентаром; програмирање телекомуникационих 

софтвера; развој рачунарских фирмвера; развој 

рачунарског софтвера; хостинг веб портала; хостинг 

веб сајтова; хостинг мултимедијских и интерактивних 

апликација; хостинг платформи за е-трговину на 

Интернету; хостинг рачунарских база података; 

чување резервне копије електронских података; 

чување резервне копије података ван мреже.   
 

(111) 78658 (181) 24.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2040 (220) 24.12.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

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

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.13.25; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела, плава  

(511) Кл. 30:  бисквити; чоколаде; пецива; крекери; 

вафли; колачи; пите; десерти, наиме, пекарске 

посластице, десерти на бази брашна и чоколаде, 

десерти у облику муса, ледене посластице; 

сладоледи; јестиви лед.  
 

(111) 78659 (181) 24.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2039 (220) 24.12.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

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

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 02.07.16; 24.17.01; 26.04.14; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 26.13.25; 27.05.02; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08 

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

(511) Кл. 30:  бисквити; чоколаде; пецива; крекери; вафли; 

колачи; пите; десерти, наиме, пекарске посластице, 

десерти на бази брашна и чоколаде, десерти у облику 

муса, ледене посластице; сладоледи; јестиви лед.  
 

(111) 78660 (181) 21.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1671 (220) 21.10.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

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

Вилине Воде б.б., 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(591) бела, пинк и црна  

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

за хуману и ветеринарску употребу, козметички 

препарати за негу коже, козметички препарати за 

мршављење, гелови за масажу који нису за 

медицинску употребу.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, дијететски додаци ( додаци исхрани) за људе 

и животиње, спрејеви за медицинску употребу, 

витамински препарати, медицински чај, додаци за 

минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску 

употребу, хемијско фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни 

ферменти за медицинску употребу, културе микро 

организама за медицинску и ветеринарску употребу, 

чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за 

људску и ветеринарску употребу.  

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

какао, тапиока, саго, замена кафе.   
 

(111) 78661 (181) 23.08.2029. 

(210) Ж- 2019-1311 (220) 23.08.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) Миломир Трошић, Цара Душана 93,  

37240 Трстеник, RS 

(540) 
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(531) 02.01.01; 02.03.01; 02.03.02; 27.05.25  

(511) Кл. 9:  појачала; аудио конвентори; 

предпојачала; појачала за слушалице.  
 

(111) 78662 (181) 23.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2037 (220) 23.12.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) MONTENEGRO S.R.L., VIA ENRICO FERMI 

4, 40069, ZOLA PREDOSA, BOLOGNA, IT 

(740) АОД МСА ИП– Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 05.13.06; 26.01.14; 26.01.15; 26.01.21; 

26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, бела, црвена, златна  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива; битери (горка 

алкохолна пића); аперитиви; алкохолна пића која садрже 

воће; помешана алкохолна пића; алкохолне мешавине за 

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

готови алкохолни коктели; алкохолне есенције; 

алкохолни екстракти; воћни екстракти, алкохолни; вина; 

појачана вина; вермут; бренди; ликери на бази брендија.  
 

(111) 78663 (181) 28.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1889 (220) 28.11.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) Sun Stars & Sons Pte.Ltd., 81 Anson Road, M 

Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG 

(740) Драгољуб М. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040 Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.03; 02.05.04; 24.01.08; 24.01.10; 25.01.06; 

26.04.14; 26.04.16; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, сива, зелена, жута, златна, црвена.  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива) а 

нарочито ликери и коктели на бази ликера.  

Кл. 35:  услуге , малопродаје и у вези са алкохолним 

пићима (изузев пивом) а нарочито ликерима и 

коктелима на бази ликера.  
 

(111) 78664 (181) 26.07.2029. 

(210) Ж- 2019-1179 (220) 26.07.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 28.07.00; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црно бела  

(511) Кл. 3:  гелови за козметичку употребу; гелови за 

успоравање старења за козметичке потребе; емулзије за 

лице за козметичке потребе; есенцијелна уља; 

козметичка паковања за лице; козметичке маске за 

лице; козметички освеживачи за кожу; козметички 

препарати за негу и третирање коже; козметички 

препарати за обнављање коже; козметички производи 

за хидратацију лица; козметички серуми; производи за 

негу тела и лепоту за козметичку примену; балзами, 

осим за медицинске сврхе; лосиони за успоравање 

старења; козметички лосиони; креме, уља, лосиони и 

препарати за чишћење; креме за регенерацију коже за 

козметичке потребе; козметички сетови; производи за 

чишћење коже; марамице натопљене са козметичким 

лосионом; марамице натопљене са препаратима за 

уклањање нечистоћа на кожи; маске за кожу; памучна 

вуна за козметичке сврхе; немедицински анти 

бактеријски козметички јастучићи; немедицински 

сапуни; немедицински препарати за негу коже; 

немедицински пилинзи за лице и тело; препарати за 

избељивање коже; парфимерија; препарати за негу 

коже против старења; средства за пилинг.  

Кл. 10:  ласерски апарати за уклањање тетоважа, за 

медицинску употребу; ласери за козметички третман 

лица и коже; ласери за медицинску употребу; ласери 

за хируршке потребе; ласери за козметички третман 

лица, коже и фоликула косе; рукавице од латекса за 

медицинске потребе; пипаљке [сонде] за медицинску 

употребу; уређаји за неинвазивну хирургију.   

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике и ласерских третмана; организовање и 

вођење колоквијума, конгереса, конференција, 

изложби, семинара и симпозијума за културне и 
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едукативне сврхе у области козметике и ласерских 

третмана; услуге обуке у вештинама примене козметике 

и ласерских третмана; организовање и вођење радионица 

[обука] за примену козметике и ласерских третмана; 

практични тренинзи [обука путем демонстрације] за 

примену козметике и ласерских третмана; услуге 

едукације које се односе на негу лепоте; услуге 

едукације које се односе на козметичке третмане; 

едукација и тренинзи за ласерске третмане; публикација 

књига и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике и ласерских третмана; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација у области 

примене козметике и ласерских третмана; пружање 

едукативних услуга у области примене козметике и 

ласерских  третмана; практични тренинзи [обука путем 

демонстрације] у области ласерских третмана; 

професионално усмеравање у области ласерских 

третмана; информисање, саветовање и консултације у 

области примене козметике и ласерских третмана; 

услуге омогућавања коришћења он-лине часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике и ласерских третмана; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала који 

садржи информације у области примене козметике и 

ласерских третмана; организовање и вођење он-лине 

едукативних форума; пружање услуга едукативних он-

лине видео снимака, који се не могу преузимати; 

пружање услуга електронских публикација снимака, 

који се не могу преузимати.   

Кл. 44:  услуге лепоте, медицинске и козметичке 

услуге; салони лепоте; салони за депилацију; центри 

за негу лепоте и негу здравља; услуге неге лепоте и 

неге здравља; козметичке услуге, терапије и 

третмани, у области пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских, козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, терапије и 

третмани, наиме у области естетске медицине; 

информисање у вези са негом лепоте; информисање 

у вези са негом коже после ласерских третмана; 

консултације и саветовање у вези са ласерским 

третманима; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на ласерске третмане; 

козметички ласерски третмани коже; ласерски 

третман уклањања трајне шминке; ласерски третман 

уклањања хиперпигментације коже; ласерски 

третман карбонског пилинга; ласерски третман 

подмлађивања коже; козметичка електролиза; 

уклањање длака  електролизом; услуге електролизе и 

депилације; услуге ласерских терапија за лечење 

медицинских стања; козметички ласерски третман 

уклањања нежељених длачица; козметички ласерски 

третман уклањања вена и капилара; козметички 

ласерски третман тетоважа; ласерско уклањање 

тетоважа.  

(111) 78665 (181) 26.07.2029. 

(210) Ж- 2019-1181 (220) 26.07.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења137, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.04; 28.07.00; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црно бела  

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; козметика; 

производи и препарати за негу лепоте; шминка; трајна 

шминка и козметика; козметика за очи; немедицински 

балзами; лосиони за хидратацију; лосиони за креме; 

креме за хидратацију; козметички препарати за кожу 

који се користе у вези са и после третмана трајне 

шминке; козметички сетови; козметичке боје; 

препарати и лосиони за фарбање, бојење, нијансирање 

и избељивање обрва; лепак од гуме за козметичку 

употребу; козметички пигменти; производи за 

чишћење обрва; козметички препарати за употребу на 

обрвама; козметички производи за обрве; 

немедицински козметички препарати; козметичке 

креме, гелови и лосиони; шампони и стајлинг сетови 

који сви имају ефекат бојења; регенератори за обрве; 

креме за очи; подлоге за шминку; препарати за 

шминкање; козметичке подлоге; трајна шминка; 

препарати за трајну шминку; одстрањивачи обрва 

(креме); одстрањивачи обрва (гелови); декоративне 

налепнице за козметичке сврхе; препарати за уклањање 

боја; пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; оловке за обрве; ајлајнери; талк 

пудер; козметичке маске; маске за обрве; уља за обрве; 

пудери и пилинг за обрве; немедицински 

неутрализујући серум за обрве; немедицински гелови 

за масажу; силиконски штитници за очи за козметичке 

сврхе; марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

немедицински анти бактеријски козметички јастучићи; 

немедицинске креме за кожу, за употребу са 

тетоважама; немедицинске креме за кожу, за употребу 

са трајном шминком; јастучићи за шминкање; 

препарати и производи за уклањање шминке; 

козметика и креме за избељивање коже; препарати за 

негу коже пре и после пигментације; есенцијелна уља; 

лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати 

за брушење; козметички препарати за оштрење.  
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Кл. 8:  ручни апарати и инструменти, њихове 

компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за 

игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и 

инструменти, њихове компоненте и опрема, за 

тетовирање; апарати за убризгавање субстанци у 

кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и 

инструменти за стимулацију људске коже за 

козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих; 

апарати и инструменти, њихови делови, додаци и 

опрема, за мицронеедлинг, мицробладинг и 

нанобладинг третмане; игле за тетовирање; игле за 

трајну шминку; једнократни кетриџи за игле; 

једнократне игле за трајну шминку; сечива [ручни 

алат]; пиштољи за трајну шминку; ручни апарати за 

тетовирање и трајну шминку; опрема за апарате за 

трајну шмунку; делови за апарате за тетовирање и за 

трајну шминку, наиме кетриџи са иглама за 

једнократну употребу, једнократне тубе за тетоважу, 

рукохвати, кетриџи; опрема за тетоважу обрва, наиме 

мешачи мастила, бочице за мастила и поклопци за 

боје; ручни алати и инструменти, нарочито, маказе, 

пинцете, сечива за ручне алате, шила, ручни алати за 

обележавање центара, игле за пробијање, клешта 

хватаљке, појасеви за држање алата, дршке за ручне 

алате који се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; 

ручне бушилице које се ручно покрећу, бријачи, 

неелектричне ручне справе које се користе у 

третманима за обрве; ручни алати за одређивање 

облика обрва; ручни инструменти за наношење 

вештачких обрва; неелектричне ручне справе за негу 

обрва; ручне справе за употребу у козметици; ручне 

справе за наношење и одржавање вештачких обрва. 

Кл. 41:  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг, 

мицробладинг и нанобладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; организовање и вођење колоквијума, 

конгереса, конференција, изложби, семинара и 

симпозијума за културне и едукативне сврхе, наиме 

у области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг, мицробладинг и 

нанобладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге обуке у вештинама примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг, мицробладинг и 

нанобладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица [обука] за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг, 

мицробладинг и нанобладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; практични тренинзи [обука путем 

демонстрације] за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг, мицробладинг и 

нанобладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге едукације које се односе на негу лепоте; 

услуге едукације које се односе на козметичке 

третмане; услуге курсева за инструкције у  области 

дизајнирања, стилизовање и техника обликовања 

обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне 

шминке; едукација и тренинзи за мезотерапију; 

едукација и тренинзи за мицронеедлинг третмане; 

едукација и тренинзи за мицробладинг третмане; 

едукација и тренинзи за нанобладинг третмане; 

публикација књига и текстова, осим рекламних 

текстова; публикација едукативног материјала за 

обуку у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг, мицробладинг и нанобладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација 

у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг, мицробладинг и нанобладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; пружање 

едукативних услуга у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг, мицробладинг и 

нанобладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи[обука путем демонстрације] у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг, мицробладинг и 

нанобладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења он-лине часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг, 

мицробладинг и нанобладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; услуге омогућавања коришћења он-лине 

видео материјала који садржи информације у 

области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг, мицробладинг и нанобладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; организовање и 

вођење он-лине едукативних форума; пружање 

услуга едукативних он-лине видео снимака, који се 

не могу преузимати; пружање услуга електронских 

публикација снимака, који се не могу преузимати.    

Кл. 44:  услуге лепоте, медицинске и козметичке 

услуге; наношење трајне шминке (козметичке 

услуге); тетовирање (козметичке услуге); 

мицробладинг (козметичке услуге); мицронеедлинг 

(козметичке услуге); нанобладинг (козметичке 

услуге); салони лепоте; салони за обрве; скраћивање 

обрва; обликовање обрва концем; услуге 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге 

неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге, 

терапије и третмани, у области трајне шминке и 

пигментације људске коже; медицинске услуге, 

наиме у области козметичке медицине; услуге 

медицинских и козметичких терапија и третмана; 

медицинске услуге, медицинске терапије и 

медицински третмани, наиме у области естетске 

медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинга; медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и 

третмани у области мицробладинга; услуге које се 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/4 

Intellectual Property Gazette  2020/4 

82 ЗИС / RS / IPO 

 

односе на наношење трајне шминке и тетоважа; 

саветовање у вези са продужецима обрва; 

информисање у вези са негом лепоте; информисање 

у вези са козметиком; консултације и саветовање у 

вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге 

боди арта; консултације, информисање и саветовање 

које се односе на све горе наведене услуге.   
 

(111) 78666 (181) 31.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2088 (220) 31.12.2019. 

 (151) 29.03.2020. 

(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1,,  

5330 Fuschl am See,, AT 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

GIVES YOU WIIINGS 

(511) Кл. 32:  пиво; минералне воде; газиране воде; 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи за прављење напитака; безалкохолни 

приправци за прављење напитака.  
 

(111) 78667 (181) 10.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1944 (220) 10.12.2019. 

 (151) 30.03.2020. 

(732) Агенција за запошљавање SEQUESTER 

EMPLOYMENT DOO BEOGRAD, Ђушина број 9, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Бошко Милић, Др Александра 

Костића 15, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) бордо, црвена, сива, провидна, бела.  

(511) Кл. 35:  услуге агенциј за запошљавање.  
 

(111) 78668 (181) 10.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1950 (220) 10.12.2019. 

 (151) 30.03.2020. 

(732) Предраг Јовић; Владан Вучковић and 

Драган Пањковић, 17512 Стубал, Владичин Хан, 

RS; 8.септембра бр. 3A, 17510, Владичин Хан, RS i 

Булевар ослобођења бр. 1, 21000, 21000 Нови Сад, RS 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд 

(540) 

WHEELBALL 

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

Кл. 28:  игре и предмети за игру; лопте за играње; 

гимнастички и спортски артикли;  справе за физичко 

вежбање.  

Кл. 41:  образовне услуге; разонода; спортске 

активности; пружање тренинга; пружање обуке; 

снабдевање опремом за рекреацију; организовање 

спортских такмичења; практична настава (обука 

путем демонстрације); издавање спортске опреме; 

услуге спортских кампова.  
 

(111) 78669 (181) 10.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1951 (220) 10.12.2019. 

 (151) 30.03.2020. 

(732) Владан Вучковић; Драган Пањковић and 

Јовић Предраг, 8.септембра бр. 3A, 17510, 17510 

Владичин Хан, RS; Булевар ослобођења бр. 1, 21000, 

21000 Нови Сад, RS i 17512 Стубал, Владичин Хан, RS 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.20; 26.01.03; 26.02.07; 27.05.01; 29.01.02; 

29.01.06  

(591) жута, бела.  

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

Кл. 28:  игре и предмети за игру; лопте за играње; 

гимнастички и спортски артикли;  справе за физичко 

вежбање.  

Кл. 41:  образовне услуге; разонода; спортске 

активности; пружање тренинга; пружање обуке; 

снабдевање опремом за рекреацију; организовање 

спортских такмичења; практична настава (обука 

путем демонстрације); издавање спортске опреме; 

услуге спортских кампова.  
 

(111) 78670 (181) 18.09.2029. 

(210) Ж- 2019-1420 (220) 18.09.2019. 

 (151) 30.03.2020. 

(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца 

14, 24000, 24000 Суботица, RS 
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(540) 

PREGALIX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; -санитарни препарати за 

употребу у медицини;- дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; -дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства.  
 

(111) 78671 (181) 10.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1948 (220) 10.12.2019. 

 (151) 30.03.2020. 

(732) ELLECTA INTERACTIVE DOO BEOGRAD, 

Страхињића Бана 55, 11000 Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће, укључујући и салате; 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; готова јела од пиринча; 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. 

Кл. 43:  услуге ресторана; услуге барова; услуге 

кафеа; пружање услуга кетеринга; пружање услуга 

доставе хране и пића.  
 

(111) 78672 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2008 (220) 17.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

 

(732) Moj Gen - Laboratories and Solutions DOO 

Novi Sad, Словачка бр. 13, 21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.09.25; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.04  

(591) роза, плава  

(511) Кл. 35:  услуге рекламирања ради подизања 

свести јавности о медицинским питањима.  

Кл. 44:  медицинске услуге, нарочито медицинска 

помоћ; медицински скрининг; медицинске и 

здравствене услуге у вези са ДНК, генетику и 

генетичко тестирање; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом људске крви.   
 

(111) 78673 (181) 19.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2010 (220) 19.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) ОПТИМУМ д.о.о. Смедеревска Паланка, 

Мајора Гавриловића 40, 11420 Смедеревска Паланка, RS 

(540) 

Starr 

(511) Кл. 16:  папир, спајалице за канцеларије, 

бележнице, нотеси, водене боје, сликарске, оловке, 

четкице за сликаре, канцеларијски бушачи, шестари 

за цртање, гумице за брисање, канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја), школске табле, 

канцеларијски прибор, маркери за књиге, лепак за 

канцеларијску или употребу у домаћинству, лепљиве 

траке за канцеларијску или употребу у домаћинству, 

лепкови за канцеларијску или употребу у 

домаћинству, зарезачи за оловке, папир за копирање 

(канцеларијски).  

Кл. 18:  ташне, торбе, школске торбе, кишобрани, 

путне торбе, ручне торбе, џепни новчаници.  

Кл. 20:  школски намештај, огледала, рамови за 

слике.  

Кл. 21:  несесери са прибором, порцеланска роба, 

шољице.  

Кл. 28:  лопте за игру, играчке, лутке, плишане 

играчке, возила играчке.  
 

(111) 78674 (181) 25.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2056 (220) 25.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) Društvo za proizvodnju "HEDERA VITA" 

DOO Loznica, Трг Јована Цвијића 3, 15300, Лозница, RS 
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(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна 

канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша, Урош 

Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.11  

(511) Кл. 3:  немедицински сапуни; парфимерија; 

дезодоранси за тело; етерична уља; немедицинска 

козметика; немедицински лосиони за косу; 

немедицински шампони; немедицински балзами за 

косу; лосиони за козметичку употребу; уља за 

козметичку употребу; миришљаве воде; козметички 

препарати за негу коже, нарочито, лосиони, млека, 

спрејеви, серуми, емулзије, уља, мелеми, балзами, 

бутери и креме; немедицински козметички 

препарати за хидратацију коже; гелови и купке за 

туширање; гелови за чишћење коже лица; млеко за 

чишћење лица; тоници за чишћење лица; 

немедицински козметички препарати на бази 

хијалурона; соли за купање; уља за масажу; 

антицелулит препарати; козметички производи за 

бебе и децу; бутери и балзами за усне; креме за руке 

и нокте; креме за негу стопала; козметички 

препарати против бора; козметички препарати за 

уклањање шминке; козметички препарати против 

акни; пене за негу коже; немедицински козметички 

антицелулит препарати; препарати за бојење за 

козметичке потребе; маске за косу; креме за пилинг; 

козметичка средства за пилинг; масти за козметичку 

употребу; козметички сетови; пилинзи за кожу; 

немедицинска средства за чишћење зуба.  

Кл. 5:  медицински сапуни; медицинска козметика; 

медицински лосиони са косу; медицински шампони; 

медицински балзами за косу; медицинска средства за 

чишћење зуба; препарати за третман акни; 

антибактеријски препарати, нарочито сапуни и 

гелови; медицинска уља, креме и гелови за масажу; 

медицинске купке за опуштање мишића; 

фармацеутски препарати на бази хијалурона; 

фармацеутски препарати против акни.  

Кл. 35:  услуге малопродаје пружене од стране 

апотека; административна обрада наруџбеница за 

куповину; административне услуге које се односе на 

давање упута пацијентима; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; анализа 

пословног управљања и саветовање из области 

пословања; анализе цена и трошкова; дељење 

материјала за оглашавање путем електронске поште; 

дељење реклама за друге преко интернета; дељење 

рекламних материјала и материјала за оглашавање 

[флајера, брошура, летака и узорака]; дистрибуција 

проспеката и узорака за рекламне потребе; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

економске прогнозе; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање промотивних и рекламних 

материјала; интернет маркетинг; испитивање јавног 

мњења; консултантске услуге које се односе на 

управљање пословним процесом; консултације 

везане за вођење послова који се односе на 

стратегију, рекламирање, производњу, особље и 

малопродају; оглашавање плаћањем по клику [паy 

пер цлицк оглашавање]; организовање догађаја, 

изложби, сајмова и приредби за комерцијалне, 

промотивне и рекламне потребе; организовање, 

управљање и надзор програма лојалности купаца; 

позиционирање бренда; пословно управљање 

програмима и услугама за надокнаду трошкова 

лекова и услуга; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање информација потрошачима у вези роба и 

услуга; пружање помоћи пословног управљања у 

оквиру уговора о франшизи; саветодавне услуге које 

се односе на пословање франшиза; услуге 

малопродаје и велепродаје везане за козметику, 

парфеме, за дијететске препарате, фармацеутске и 

медицинске препарате; маркетиншке услуге које се 

односе на фармацеутске производе.  
 

(111) 78675 (181) 04.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1554 (220) 04.10.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(300) 047582019  05.04.2019.  CH. 

(732) Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain View, 

CA 94043, US 

(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, 11000 Београд 

(540) 

INTUIT 

(511) Кл. 7:  машине, наиме, машине апликатори 

лепљивих трака, пиварске машине, машине за 

конзервирање, машине за карбонацију, машине за 

сецкање, машине за компостирање, машине за 

резање, машине за прање суда, електричне кухињске 

машине, електричне машине за прање, машине за 

везење, машине за филтрирање, машине за припрему 

и обраду хране и пића (електричне), вртларске 

машине (електричне), машине за шишање животиња, 

машине за inkjet штампање, машине за пеглање, 

електрични соковници, машине за мешање, машине 

за фотокомпозицију, машине за пресовање, машине 

за рециклажу, роботизоване машине за чишћење, 

машине за брушење, машине за шивење, машине за 

оштрење, транспортне машине, машине за љуштење 

поврћа, машине за одлагање отпада за коришћење у 
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домаћинству, машински алати, алати на погон; 

мотори и погонске машине, осим за копнена возила; 

машинске спојнице и трансмисионе компоненте, 

осим за копнена возила; пољопривредне справе, 

осим оних којима се управља ручно: инкубатори за 

јаја; аутоматске машине за продају; индустријски 

роботи; тродимензионални (30) штампачи; оловке за 

30 штампање; електрични и механички импринтери 

платних картица; електрични и механички 

импринтери кредитних картица; генератори 

електричне енергије на солами погон; преносиви 

електрични генератори; електрични и механички 

уређаји за цеђење воћних сокова; електричне и 

механичке пресе за воће и поврће; електрични и 

механички блендери за храну; електричне и 

механичке машине за мљевење хране; усисивачи; 

усисивачи који могу сакупљати и суву прљавштину 

и течност; бежични усисивачи; филтери за прашину 

и вреће за усисаваче; наставци за усисивач за 

распршивање парфема и дезинфекцијских средстава; 

машине за чишћење тепиха; бежични чистачи; 

млинови за со и папар, осим ручних; машине за 

прање судова, укључујући машине за прање судова 

које стоје на радним површинама; машине за прање 

боца; машине за прање одеће; машине за чишћење на 

пару; центрифугалне машине за сушење које не 

греју; машине за хемијско чишћење, укључујући 

машине за хемијско чишћење које стоје на радним 

површинама; машине за прављење соде и минералне 

воде; електричне и механичке машине за припрему 

хране; машине за прање воћа; средства за чишћење и 

усисавање базена; механички млинови за кафу; 

електрични резачи пице; механички алати за травњак 

и двориште; механички тримери за траву и коров; 

чистачи снега; електрични кухињски миксери; 

електричне маказе; електрични ножеви; електрични 

отварачи за конзерве; електрични вакуумски 

заптивачи за храну; електричне дробилице за лед; 

електричне хранилице за дивљач, животиње и кућне 

љубимце; електрични систем за отварање и 

затварање врата; електрични апаратори за капије; 

електричне јединице за ултразвучно чишћење; 

машине за пливање у контра струји воденог тока.  

Кл. 9:  апарати и инструменти, научни, наутички, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, проверавање 

(надзор), спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролисање 

електричне струје; апарати за снимање, пренос, 

репродукцију звука или слика; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, 

ДВД-и и друга дигитална средства за снимање; 

механизми за апарате који се покрећу кованицама;  

регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду 

података, рачунари; апарати за гашење пожара; 

рачунарски хардвер; рачунарски софтвер; 

рачунарски апликативни софтвер за мобилне уређаје; 

рачунарски софтвер за употребу у рачуноводству, 

књиговодству, обради трансакција, управљању 

трансакцијама, припреми и планирању пореза, 

пријави пореза, управљању порезом, управљањем 

пословним процесима и финансијском планирању; 

рачунарски софтвер за употребу у управљању 

професионалном пореском праксом; рачунарски 

софтвер за управљање базама података, 

обједињавање података, извештавање података, и 

пренос података; рачунарски софтвер за онлине 

сигурносно копирање електронских датотека; алати 

и шаблони за развој софтвера; рачунарски софтвер за 

употребу у дистрибуцији, инсталирању и ажурирању 

других апликација; рачунарски софтвер за сарадњу и 

дељење података са другима; рачунарски софтвер за 

синхронизацију података између рачунара и 

мобилних уређаја; рачунарски софтвер који се 

користи за електронску размену рачуноводствених, 

финансијских, корисничких података, података о 

контактима, података о производима и пословних 

података; рачунарски софтвер за управљање 

инвентаром, управљање трошковима пројекта, 

проценама, трошковима пословања, праћење 

времена запослених, управљање пословним 

операцијама и управљање пројектима; рачунарски 

софтвер и рачунарски хардвер за употребу у 

трансакцијама на продајном месту, обради 

трансакција, управљање штампаним рачунима и 

малопродајним операцијама; рачунарски софтвер за 

креирање, прилагођавање и управљање фактурама, 

евидентирање плаћања и издавање рачуна (потврда); 

рачунарски софтвер за употребу у организовању, 

сервисирању и праћењу података о продаји, 

наплатама и потраживањима; рачунарски софтвер за 

праћење прихода, трошкова, продаје и 

профитабилности према пословној локацији, 

одељењу, врсти посла или другој корисничкој 

области; рачунарски софтвер за рачунање и наплату 

пореза на промет и креирање извештаја о плаћању 

пореза на промет одговарајућим пореским 

агенцијама; рачунарски софтвер за фактурисање и 

обраду плаћања кредитним картицама; рачунарски 

софтвер за онлајн банкарство; рачунарски софтвер за 

контролу приступа финансијским информацијама 

путем поставки електронских дозвола; рачунарски 

софтвер за креирање, прилагођавање, штампање, 

извоз и куповину путем е-поште; рачунарски 

софтвер за праћење времена рада запослених и 

подуговарача; рачунарски софтвер за креирање и 

управљање буџетима; рачунарски софтвер за 

креирање процена цена и преношење процењених 

цена на рачуне; рачунарски софтвер за аутоматско 

креирање рачуна; рачунарски софтвер за креирање, 

прилагођавање, штампање, извоз и слање 
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финансијских извештаја е-поштом, пословних 

извештаја, биланса стања, извештаја о добицима и 

губицима, извештаја о готовинском току и 

опорезивих извештаја о продаји; рачунарски софтвер 

за креирање, штампање и праћење чекова и налога за 

куповину; рачунарски софтвер за праћење продаје, 

трошкова и плаћања; рачунарски софтвер за анализу 

финансијског стања предузећа и индустрија; 

рачунарски софтвер за управљање списковима 

потрошача, слање е-поштом и штампањем образаца 

за продају, и праћењем стања; рачунарски софтвер за 

унос контаката и финансијских података из других 

електронских сервиса и софтвера; рачунарски 

софтвер за трансакције на продајном мјесту и 

управљање малопродајом; рачунарски софтвер за 

употребу у администрацији и управљању платним 

списковима, плановима накнада, плановима 

осигурања, пензијским плановима, плановима 

осигурања за случај незапослености и 

претплатничким плановима здравствене заштите; 

рачунарски софтвер за управљање подацима о 

здравственој заштити, подацима о рецептима, 

медицинској историји, медицинским рачунима, 

евиденцији пацијената и другим медицинским 

подацима; рачунарски софтвер за управљање 

медицинским осигурањем, медицинским плаћањима, 

трошковима и наплатама; софтвер за управљање 

односима са клијентима (ЦРМ); софтвер за 

планирање ресурса предузећа (ЕРП); софтвер за 

управљање пословањем за потребе управљања 

некретнинама и имовином, управљања услугама и 

оправкама аутомобила, управљање конструкцијама и 

изградњом, управљања здравственом праксом, 

управљање адвокатским фирмама, управљање 

непрофитним организацијама и јавним сектором, 

управљање малопродајним објекатима и ресторанима, 

као и управљање путничким услугама; рачунарска 

периферна опрема; фиока за готовину; рачунарски 

штампачи; рачунарски штампачи и терминали на 

продајном месту; читачи и скенери кредитних и 

дебитних картица; читачи и скенери бар кодова; ПОС 

терминали за кредитне картице и терминали за обраду 

трансакција на кредитној картици.  

Кл. 11:  апарати за осветљење, грејање, кување, 

хлађење, сушење, вентилацију, снабдевање водом и 

санитарне потребе; лампле; ЛЕД светла; 

причвршћена светла, укључујући светла на соларну 

енергију; светиљке; светиљке у облику оловке; 

светла за сто; светиљке показивачи; светла за читање 

и светла за књиге; рефлектори за бицикла и светла за 

бицикла; носива помоћна светла; носиве предње 

лампе; лампе за зглобове и предње лампе за личну 

употребу; абажури; електричне и свеће без пламена; 

грејачи; патио грејачи; апарати за грејање простора; 

џепни грејач; грејачи стопала;  грејачи кревета; 

столови са ватром и огњишта; пријемници соларне 

енергије; машине за сушење одеће; елктрични сталак 

за одећу за сушење; апарати за пеглање одеће на 

пару; електрични гријачи пића; пећи, укључујући и 

носиве; машине за кафу; апарати за хлађење пића; 

апарати за кување риже; уређаји за кување под 

притиском; електрични уређај за печење вафла; 

електрични грилови за сендвиче; електрични апарати 

за кување јаја; машине за прављење хлеба; 

електрични апарати за прављење кафе; електричне 

еспресо машине; грилови (кућни апарати), 

електрични грилови, грилови на гас; грилови на 

угаљ; ражњеви; електрични вински подруми; 

термофори; апарати за каде за хидромасажу; носиви 

и ручни тушеви; носиве каде за стопала; декоративне 

водене фонтане;  навлаке за спа по мери; тоалет за 

компостирање; фенови за косу; апарати за сушење 

руку; електричне машине за топло бријање са пеном; 

електричне пећи; носиве пећи за камповање; 

електричне рингле и пекачи; електрични парни 

лонац; микроталасне пећи; пећи за печење; пећи за 

кување; вакум машине; фрижидери; носиви 

расхладни уређаји за потребе потрошача; расхлане 

кабине; минибарови; електрични апарати за сушење 

суђа; уређаји за контролу околине; кућни апарати за 

чишћење ваздуха и јонизатори; електрични и апарати 

на погон за распршивање ваздуха за домаћинство; 

дехумидифиери; клима уређаји и вентилатори; 

електрични вентилатори за личну употребу; апарати 

за расхлађивање ваздуха; апарати и машине за 

филтрирање и пречишћавање ваздуха; електричне 

јединице за дезодорисање простора; фотонапонски 

уређаји за производњу енергије; апарати за 

расхлађивање на соларну енергију; соларни термални 

системи за грејање ваздуха; филтери за пијаћу воду; 

апарати за филтрирање и стерилизацију воде.    

Кл. 42:  научне и технолошке услуге и истраживања 

и дизајн у вези са истим; индустријске анализе и 

услуге индустријског истраживања; дизајн и развој 

рачунарског хардвера и софтвера; инсталирање, 

одржавање, унапређивање или изнајмљивање 

рачунарског софтвера; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати; електронско похрањивање података; 

хостинг услуге и софтвер у виду сервиса; софтвер 

заснован на облаку и софтверске платформе 

засноване на облаку; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за употребу у рачуноводству, 

књиговодству, процесуирању трансакција, 

управљању трансакцијама, припреми и планирању 

пореза, пријављивању пореза, управљању пословним 

процесима, и финансијском планирању; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за употребу у управљању 

професионалном пореском праксом; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 
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може преузимати за управљање базама података, 

сакупљање података, извештавање података, и 

пренос података; пружање привременог коришћења 

онлине софтвера који се не може преузимати за 

онлине чување електронских датотека; алати и 

шаблони за развој софтвера; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за коришћење у дистрибуцији, 

инсталирању и унапређивању других апликација; 

пружање привременог коришћења онлине софтвера 

који се не може преузимати за сарадњу и дељење 

података са другима; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за синхронизацију података између 

рачунара и мобилних уређаја; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за електронску размену 

рачуноводствених, финансијских, потрошачких, 

података о контактима, података о производу и 

пословних података; рачунарски софтвер за 

управљање инвентаром, управљање трошковима 

пројекта, процењивање, трошкове пословања, 

праћење времена запослених, управљање пословним 

операцијама и управљање пројектима; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за коришћење у трансакцијама на 

месту продаје, обради трансакција, штампању рачуна 

и управљању процесима у малопродаји; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за креирање, прилагођавање и 

управљање фактурама, бележење уплата, и издавање 

потврда (рачуна); пружање привременог коришћења 

онлине софтвера који се не може преузимати за 

организовање, сервисирање и праћење података о 

продаји, података о наплатама и потраживањима; 

пружање привременог коришћења онлине софтвера 

који се не може преузимати за праћење примања, 

трошкова, продаје, и профитабилности према 

пословној локацији, одељењу, врсти посла, или 

другим корисничким областима; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за рачунање и наплату пореза на 

промет и креирање извештаја за плаћање пореза на 

промет оговарајућим пореским агенцијама; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за фактурисање преко кредитних 

картица и процесуирање плаћања кредитним 

картицама; пружање привременог коришћења 

онлине софтвера који се не може преузимати за 

онлине банкарство; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за контролу приступа финансијским 

информацијама путем подешавања електронске 

дозволе; пружање привременог коришћења онлине 

софтвера који се не може преузимати за креирање, 

прилагођавање, штампање, извоз и е-маил набавку 

поруџбина; пружање привременог коришћења 

онлине софтвера који се не може преузимати за 

праћење времена рада запослених и подуговарача; 

пружање привременог коришћења онлине софтвера 

који се не може преузимати за креирање и 

управљање буџетима; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за креирање процене трошкова и пренос 

процењених трошкова на рачуне; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за аутоматско креирање рачуна; 

пружање привременог коришћења онлине софтвера 

који се не може преузимати за креирање, 

прилагођавање, штампање, извоз и емаил слање 

финансијских извештаја, пословних извештаја, 

биланса, профита и губитака, извештаја о новчаним 

токовима, и извештаја о опорезивом промету; 

пружање привременог коришћења онлине софтвера 

који се не може преузимати за креирање, штампање 

и праћење чекова и набавку поруџбеница;  пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за праћење продаје, трошкова и 

уплата; рачунарски софтвер за анализирање 

финансијског статуса предузећа и индустрија; 

пружање привременог коришћења онлине софтвера 

који се не може преузимати за управљање 

потрошачким листама, е-пошту и штампање 

продајних образаца, и праћење текућих биланса; 

пружање привременог коришћења онлине софтвера 

који се не може преузимати за унос контаката и 

финансијских података са других електронских 

сервиса или софтвера; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за трансакције на месту продаје или 

управљање малопродајом; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за употребу у администрацији или 

управљању платним списковима, штедним 

плановима, плановима осигурања, пензионим 

плановима, плановима осигурања за случај 

незапослености, и претплатничким плановима 

здравственог осигурања; пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за управљање информацијама о 

здравственој нези, информацијама о рецептима, 

медицинској историји, медицинским рачунима, 

белешкама о пацијентима, и другим медицинским 

белешкама; пружање привременог коришћења 

онлине софтвера који се не може преузимати за 

управљање медицинским осигурањем, медицинским 

уплатама, трошковима и рачунима; пружање 

привременог коришћења онлине софтвера који се не 

може преузимати за управљање односима са 

потрошачима (ЦРМ); пружање привременог 

коришћења онлине софтвера који се не може 

преузимати за планирање ресурса у корпорацијама 
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(ЕРП); пружање привременог коришћења онлине 

софтвера за пословно управљање који се не може 

преузимати за употребу у управљању 

непокретностима и имовином, управљању ауто-мото 

услугама и поправкама; управљању контрукцијама и 

грађевинама, управљању праксама здравствене неге, 

управљању адвокатским фирмама, управљању 

непрофитним организацијама и организацијама 

јавног сектора, управљању малопродајом и 

ресторанима, и управљању путничким сервисима; 

електронско похрањивање датотека и података; 

похрањивање електронских медија, наиме слика, 

текста, аудио, финансијских и контакт података; 

услуге похрањивања за архивирање база података, 

слика и других електронских података; услуге 

хостинга података; хостинг софтверских програма за 

употребу у управљању, организовању, и дељењу 

података на рачунарском сервер и за сарадњу 

засновану на wеб-у на глобалној рачунарској мрежи 

и на интерној рачунарској мрежи; услуге техничке 

подршке; техничке консултације у области 

рачунарског хардвера и софтвера; услуге 

инсталирања рачунарског софтвера, подешавања, и 

конфигурацијске услуге; услуге рачунарског 

софтвера и системске интеграције; конверзија 

података у смислу података или информација о 

програмима за рачунаре; услуге враћања података; 

услуге техничке подршке, наиме, утврђивање и 

решавање проблема рачунарског софтвера, wеб сајта, 

онлине услуга, проблема на wеб и онлине 

апликацијама, проблема мобилних апликација, 

проблема на мрежи, и проблема са подацима и 

базама података; синхронизовање података између 

рачунара и мобилних уређаја.   
 

(111) 78676 (181) 06.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1922 (220) 06.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(300) 4560470  18.06.2019.  FR. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7, 11000 

Београд 

(540) 

EFLUELDA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 78677 (181) 06.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1924 (220) 06.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(300) 4560494  18.06.2019.  FR. 

(732) PROTEIN SCIENCES CORPORATION, 1000 

Research Parkway, MERIDEN, CONNECTICUT 

06450, US 

(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

SUPEMTEK 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 78678 (181) 09.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1936 (220) 09.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(300) 4560471  18.06.2019.  FR. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

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

(540) 

PREVQUOIA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 78679 (181) 09.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1937 (220) 09.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(300) 4566443  10.07.2019.  FR. 

(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, US 

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

(540) 

FLUPREVLI 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 78680 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1975 (220) 13.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) Светомир Здравковски, Владимира Комарова 

15-26, Скопје, MK 

(740) Бојовић Драшковић Поповић & Партнерс а.о.д., 

Француска 27, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црна.  

(511) Кл. 14:  накит; скупоцено камење; хронолошки 

и хронометријски инструменти.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже и производи 

направљени од ових материјала а који нису 

обухваћени осталим класама; животињска кожа, 

делови животињске коже; торбе, кофери.  

Кл. 25:  одећа, обућа и покривала за главу.  
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(111) 78681 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1984 (220) 13.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard , 

90064, Los Angeles CALIFORNIA , US 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд 

(540) 

RUINED KING: A LEAGUE OF 

LEGENDS STORY 

(511) Кл. 9:  звучници; рачунарски мишеви; 

рачунарски програми који се користе за праћење 

статуса различитих корисника услуга онлајн 

интерактивног играња игрица и онлајн повезивање 

играча са другим играчима свих нивоа вештина; 

софтвер „проширене стварности“ за играње видео 

игара који се може преузети; софтвер за игре за 

мобилне телефоне који се може преузети; 

подкастови који се могу преузети у области е-спорта 

и видео игара; софтвер за видео игре који се може 

преузети; видео игре које се могу преузети; софтвер 

за игре виртуалне реалности који се може преузети 

за играње видео игара; слушалице – бубице; наочаре 

за вид; слушалице; интерактивни мултимедијски 

програми за видео игре; подлоге за мишеве; 

снимљени софтвер „проширене стварности“ за 

играње видео игара; снимљени софтвер за виртуалну 

реалност за играње видео игара; наочаре за сунце; 

кертриџи за видео игре; дискови за видео игре; 

софтвер за видео игре; софтвер за видео игре и 

приручници у електронском формату који се продају 

као целина; софтвер за видео игре који се може 

преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја.  

Кл. 18:  вишенаменске торбе; руксаци; новчаници за 

кованице; козметичке торбице које се продају 

празне; ранац (врећа) са учкуром; цилиндричне 

текстилне торбе; торбице за ношење на боковима; 

ручне торбице; футроле за кључеве; пртљаг; ознаке 

за пртљаг; курирске торбе; цегер торбе (тоте торбе); 

кишобрани; новчаници. 

Кл. 25:  одећа, наиме, каишеви, капути, костими за 

игре са улогама, хаљине, рукавице, костими за Ноћ 

вештица, дуксерице са капуљачом, одећа за малу 

децу, јакне, удобна одећа за ношење код куће, 

панталоне, пуловери, одећа за кишу, мараме, шалови, 

блузе, кошуље, шортсеви, сукње, одећа за спавање, 

кратке чарапе, доњи делови тренерке, дукс мајице, 

џемпери, купаћи костими, мајице кратких рукава, 

горњи делови одеће, доњи веш, обућа; покривала за 

главу.  

 

Кл. 38:  услуге емитовања и преноса (стриминга) 

играња видео игара и такмичења у игрању видео 

играра путем глобалних комуникационих мрежа, 

Интернета и бежичних мрежа; форуми (причаонице) 

на друштвеним мрежама; пружање услуга интернет 

форума за пренос порука међу рачунарским 

корисницима.  

Кл. 41:  организовање и уживо вођење такмичења, 

изложби и турнира који се односе на видео игре; 

услуге разоноде, наиме, софтвер за видео игре који 

се не може преузети а који омогућава корисницима 

да праве, мењају, учитавају, преузимају, деле, 

прегледају и објављују садржај интерактивних видео 

игара који су створили корисници, музику и друге 

медијске датотеке путем глобалних рачунарских 

мрежа, интернета и бежичних мрежа; услуге 

разоноде, наиме, организовање састанака уживо са 

обожаваоцима (фановима) и конференција у области 

разоноде, гејминга, видео игара и е-спортова; услуге 

разоноде, наиме, пружање он-лајн видео игара; 

услуге разоноде, наиме, омогућавање привременог 

коришћења видео игара које се не могу преузимати; 

услуге организовања такмичења у игрању видео 

игара, изложби и турнира; услуге објављивања видео 

игара; пружање услуга објављивања он-лајн 

стрипова, графичких романа и прича са сценама и 

ликовима заснованих на видео играма које се не могу 

преузимати; услуге пружања он-лајн игара 

„проширене стварности"; пружање он-лајн 

информација у вези са видео играма; пружање он-

лајн услуга у вези са тривиа игрицама (квизовима), 

саветима и стратегијама за видео игре; пружање 

услуга он-лајн играња игара виртуалне стварности.  
 

(111) 78682 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1985 (220) 13.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard , 

90064, Los Angeles CALIFORNIA , US 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, 11000 Београд 

(540) 

CONV/RGENCE: A LEAGUE OF 

LEGENDS STORY 

(511) Кл. 9:  звучници; рачунарски мишеви; 

рачунарски програми који се користе за праћење 

статуса различитих корисника услуга онлајн 

интерактивног играња игрица и онлајн повезивање 

играча са другим играчима свих нивоа вештина; 

софтвер „проширене стварности“ за играње видео 

игара који се може преузети; софтвер за игре за 

мобилне телефоне који се може преузети; 

подкастови који се могу преузети у области е-спорта 
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и видео игара; софтвер за видео игре који се може 

преузети; видео игре које се могу преузети; софтвер 

за игре виртуалне реалности који се може преузети 

за играње видео игара; слушалице – бубице; наочаре 

за вид; слушалице; интерактивни мултимедијски 

програми за видео игре; подлоге за мишеве; 

снимљени софтвер „проширене стварности“ за 

играње видео игара; снимљени софтвер за виртуалну 

реалност за играње видео игара; наочаре за сунце; 

кертриџи за видео игре; дискови за видео игре; 

софтвер за видео игре; софтвер за видео игре и 

приручници у електронском формату који се продају 

као целина; софтвер за видео игре који се може 

преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја.  

Кл. 18:  вишенаменске торбе; руксаци; новчаници за 

кованице; козметичке торбице које се продају 

празне; ранац (врећа) са учкуром; цилиндричне 

текстилне торбе; торбице за ношење на боковима; 

ручне торбице; футроле за кључеве; пртљаг; ознаке 

за пртљаг; курирске торбе; цегер торбе (тоте торбе); 

кишобрани; новчаници.  

Кл. 25:  одећа, наиме, каишеви, капути, костими за игре 

са улогама, хаљине, рукавице, костими за Ноћ вештица, 

дуксерице са капуљачом, одећа за малу децу, јакне, 

удобна одећа за ношење код куће, панталоне, пуловери, 

одећа за кишу, мараме, шалови, блузе, кошуље, 

шортсеви, сукње, одећа за спавање, кратке чарапе, 

доњи делови тренерке, дукс мајице, џемпери, купаћи 

костими, мајице кратких рукава, горњи делови одеће, 

доњи веш, обућа; покривала за главу.  

Кл. 38:  услуге емитовања и преноса (стриминга) 

играња видео игара и такмичења у игрању видео 

играра путем глобалних комуникационих мрежа, 

Интернета и бежичних мрежа; форуми (причаонице) 

на друштвеним мрежама; пружање услуга интернет 

форума за пренос порука међу рачунарским 

корисницима.  

Кл. 41:  организовање и уживо вођење такмичења, 

изложби и турнира који се односе на видео игре; 

услуге разоноде, наиме, софтвер за видео игре који 

се не може преузети а који омогућава корисницима 

да праве, мењају, учитавају, преузимају, деле, 

прегледају и објављују садржај интерактивних видео 

игара који су створили корисници, музику и друге 

медијске датотеке путем глобалних рачунарских 

мрежа, интернета и бежичних мрежа; услуге 

разоноде, наиме, организовање састанака уживо са 

обожаваоцима (фановима) и конференција у области 

разоноде, гејминга, видео игара и е-спортова; услуге 

разоноде, наиме, пружање он-лајн видео игара; 

услуге разоноде, наиме, омогућавање привременог 

коришћења видео игара које се не могу преузимати; 

услуге организовања такмичења у игрању видео 

игара, изложби и турнира; услуге објављивања видео 

игара; пружање услуга објављивања он-лајн 

стрипова, графичких романа и прича са сценама и 

ликовима заснованих на видео играма које се не могу 

преузимати; услуге пружања он-лајн игара 

„проширене стварности“; пружање он-лајн 

информација у вези са видео играма; пружање он-

лајн услуга у вези са тривиа игрицама (квизовима), 

саветима и стратегијама за видео игре; пружање 

услуга он-лајн играња игара виртуалне стварности.  
 

(111) 78683 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1999 (220) 17.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) Plavša & Plavša doo, Срумичка 51, 11050, 

Београд, RS 

(740) Жељка Бркић, Струмичка 51, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.21; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, плава, бела  

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

управљање; канцеларијски послови; прикупљање 

правних информација; прикупљање правних 

инфомација у компјутерску базу података; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

фактурисање; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица.  

Кл. 36:  послови везани за непокретности; 

изнајмљивање некретнина; процена некретнина; 

процењивање некретнина за потребе опорезивања; 

консултантске услуге у вези са некретнинама; услуге 

агенција за промет некретнина; процена 

интелектуалне својине. 

Кл. 45:  правне услуге; правно саветовање; давање 

стручних правних мишљења; истраживање у 

правним стварима; правне услуге које се односе на 

права интелектуалне својине и ауторског права; 

услуге лиценцирање патената [правне услуге]; 

лиценцирање технологије [правне услуге]; 

надгледање жигова [правне услуге]; посредовање у 

правним поступцима; правна помоћ у састављању 

уговора; пренос власништва [правне услуге]; 

припрема правних извештаја; пружање информација 

о правним питањима; услуге припреме правних 

докумената; лиценцирање заштитних знакова 

[правне услуге]; правне услуге у области 

мониторинга жигова; правни савети у вези са 

франшизама; регистрација имена домена [правне 

услуге]; лиценцирање интелектуалне својине у 

области жигова [правне услуге]; лиценцирање 

концепата франшизног пословања [правне услуге]; 

лиценцирање патената и патентних пријава [правне 
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услуге]; правна истраживања у вези са правима 

интелектуалне својине; правне услуге везане за 

оснивање и регистрацију предузећа; правне услуге 

везане за регистрацију заштитних знакова; правне 

услуге које се односе на коришћење патената; правне 

услуге у вези са преговорањем о уговорима за друге; 

правно саветовање у вези са правима интелектуалне 

својине; пружање правних информација из онлајн 

интерактивне базе података; правне услуге везане за 

преговарање и сачињавање уговора у области права 

интелектуалне својине; правне услуге за поступке 

који се односе на права индустријске својине; 

саветовање, заступање и помоћ у споровима и 

административним и правним поступцима у области 

интелектуалне својине и повезаних права.  
 

(111) 78684 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2002 (220) 17.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(300) 09214/2019  09.07.2019.  CH. 

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

Neuchâtel, 2000  , CH 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

IQOS SWITCH 

(511) Кл. 35:  управљање односима са клијентима; 

организација и управљање програмима лојалности 

купаца; све ове услуге везане искључиво за 

електронске цигарете, уређаје за загревање дувана, 

електронске уређаје за пушење и батерије и пуњаче 

за батерије за електронске цигарете, уређаје за 

загревање дувана и електронске уређаје за пушење.  

Кл. 36:  услуге осигурања; услуге осигурања које се 

односе на сервисирање и поправку апарата; услуге 

гаранцијског осигурања; све ове услуге везане 

искључиво за електронске цигарете, уређаје за 

загревање дувана, електронске уређаје за пушење и 

батерије и пуњаче за батерије за електронске 

цигарете, уређаје за загревање дувана и електронске 

уређаје за пушење.  

Кл. 37:  одржавање и поправка електронских 

цигарета, уређаја за загревање дувана и електронских 

уређаја за пушење; одржавање и поправка батерија и 

пуњача за батерије за електронске цигарете, уређаје 

за загревање дувана и електронске уређаје за 

пушење.   
 

(111) 78685 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2000 (220) 17.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) State Atomic Energy Corporation "Rosatom", 

11907, Moscow, Bolshaya Ordynka street, 24, RU 

 

(740) Адвокат Милош Д. Митић, Владимира 

Поповића 6, 11070 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.08; 26.01.24; 26.05.06; 26.05.09; 27.05.01; 

29.01.04; 29.01.06  

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

сива и сива.   

(511) Кл. 1:  америцијум; фисиони материјал за 

нуклеарну енергију; материјали који апсорбују 

неутроне, нарочито бор, кадмијум, сребро; водоник; 

тешка вода; препарати за пречишћавање гаса; 

дестилована вода; заштитни гасови за заваривање; 

гадолинијум; галијум; гетери; графит за 

индустријску употребу; легуре магнезијум-калцијум; 

титанијум диоксид за индустријску употребу; 

цирконијум-диоксид; уранијум; уранијум оксид; 

уранијум диоксид; модераторит [успоривачи] за 

нуклеарне реакторе; хемијске смеше за успоравање 

неутрона; изотопи за индустријску употребу; 

калифорнијум; карбиди; катализатори; борна 

киселина за индустријску употребу; лепак за 

индустријску употребу; силикон; материјали од 

хемијских супстанци за филтрирање; неутрализатори 

отровних гасова; уранијум нитрати; алуминијум 

оксид; уранијум оксид; кобалт оксид за индустријску 

употребу; хемијски агенси за чишћење за 

индустријску употребу; плутонијум; површински 

активни хемијски агенси; биолошки препарати [осим 

за употребу у медицини или ветерини]; препарати за 

регулацију раста биљака; природни и обогаћени 

уранијум, једињења, производи и соли уранијума, у 

полугама и праху, нарочито флуороводонична 

киселина, уранијум оксид, уранијум тетрафлуорид, 

уранијум хексафлуорид, концентрант уранијум 

оксида, безводни хидроген флуорид; радијум за 

научну употребу; радон; фисиони хемијски 

елементи; ретка земља, укључујући холмијум, 

диспрозијум, еуропијум, итербијум, итријум, лантан, 

неодимијум, празеодијум, самаријум, скандијум, 

тербијум, тулијум, церијум, ербијум; жива; соли 

племенитих метала за индустријску употребу; соли 

од злата; соли ретких земних метала; соли алкалних 

метала; препарати за заштиту од ватре; водено 

стакло [топљиво стакло]; талијум; гориво за 

нуклеарне реакторе; угљеник [карбон]; ђубрива; 
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фосфор; препарати за лемљење; препарати за 

стврдњавање метала; хемикалије за лемљење; 

индустријске хемикалије; хемикалије за заваривање; 

фисиони хемијски елементи; хемикалије за 

пречишћавање воде; хемијски производи, супстанце 

и смеше, нарочито, растварачи, екстракти, 

комплекси, смоле, азотна, сумпорна и 

флуроводонична једињења, сода, амонијак, 

оксидациона и редукциона средства, сви намењени 

за примену у индустријске и научне сврхе у 

нуклеарној индустрији и енергији; хемикалије за 

индустријску и научну употребу, укључујући ретку 

земљу, ванадијум оксид, аморфни кварц, 

допинговани силикон, стабилне и радиоактивне 

изотопа, високо пречишћене материјале; соли 

калцијума; земно-алкални метали; радиоактивни 

елементи за научну употребу; елементи нуклеарног 

горива који садрже пелете фисионих материјала и 

нумерички управљане машине.   

Кл. 2:  анти-корозивни препарати; заштитна средства 

за метале; боје; фарбе; лакови; боје отпорне на ватру; 

анти-корозивни препарати; емајл [лак] .  

Кл. 4:  брикети за сагоревање; уље за подмазивање; 

мазива; моторно гориво; гориво за осветљавање; 

електрична енергија.  

Кл. 5:  радиоактивне супстанце за медицинску 

употребу; изотопи за медицинску употребу; завоји, 

медицински; хируршки завоји; биолошки препарати 

за медицинску употребу; радијум за медицинску 

употребу; радиоактивни фармацеутски препарати и 

нерадиоактивни реагенси за производњу 

радиофармацеутских лекова за ин виво дијагностичку 

или терапијску употребу; чврсти концентрати радона; 

дијагностички препарати за медицинску употребу; 

лекови за људску употребу; супстанце и препарати за 

радиологију за медицинску употребу; културе 

биолошких ткива за медицинске намене.   

Кл. 6:  затварачи од метала за посуде; алуминијум; 

металне арматуре за цеви са компримованим 

ваздухом; делови од метала за грађевине; бачве од 

метала; металне греде/металне носеће греде; боце 

(метални контејнери) за сабијени гас или течни 

ваздух; сидра (котве); завртњи од метала; прстенасти 

завртњи; бурад од метала; силоси, метални; 

ванадијум; шрафови од метала; тунгстен; капије од 

метала; прстенови, обручи (метална роба); карике од 

метала за кваке; матице за шрафове, металне; 

блиндирана метална врата; врата од метала; корита 

од метала за мешање малтера; грађевине од метала; 

преносиве грађевине (конструкције), металне; 

грађевински челик; материјали за ојачавање, од 

метала, за бетон; металне ар матуре за машинско 

ремење; појачани материјали од метала за цеви; 

појачани материјали од метала за грађевине; 

грађевински материјали од метала; ватростални 

метални грађевински материјали; опшиви од метала 

за грађевине; металне оплате за бетон; подупирачи 

од метала; палете за утовар од метала; платформе од 

метала за претовар робе; жица за лемљење од метала; 

шипке од метала за заваривање; шипке од метала за 

лемљење и заваривање; шипке од метала за 

лемљење; танко ви, метални / резервоари од метала; 

спојнице од метала; титанијум; каблови од метала, 

неелектрични; жичано уже; цеваста роба од метала; 

цевоводи под притиском, метални; метални цевоводи 

за инсталацију вентилације и климатизације; одводне 

цеви од метала; цеви од метала; цеви нарочито 

канали за реакторско гориво; челичне цеви; 

производи од обичних метала и њихових легура који 

нису сврстани у друге класе; манган; контејнери од 

метала (складишни, транспортни); каблови од 

метала, неелектрични; жичано уже; жице од обичних 

метала; метали у прашкастом облику; никл; обичан 

метал, непрерађен или полупрерађен; легуре 

обичних метала; жице са језгром од топитеља у 

форми металних цеви за заваривање легура челика; 

калупи за пресе; ваљани хафнијум и његове легуре; 

ваљани ниобијум; ваљане легуре цирконијума; 

ваљани титанијум и његове легуре; руде метала, 

укључујући руде уранијума; легуре ниобијум-

титанијума; легуре цирконијума; легуре челика; 

тантал (метал); ватростални метали, нарочито, 

берилијум / глуцинијум, ванадијум, тунгстен, 

хафнијум, германијум, индијум, молибден, ниобијум, 

титанијум, цирконијум; хром; вентили од метала, 

који нису делови машина .  

Кл. 7:  пумпе (машине); пумпе (делови машина и 

мотора); генератори електричне енергије; 

одзрачивачи напојне воде; мотори, осим за 

сувоземна возила; вентили за нуклеарне електране и 

пловила; вентили под притиском (делови машина); 

машине и опрема за декомисију, деконтаминацију и 

демонтажу нуклеарних постројења; центрифугалне 

пумпе; турбине, изузев оних за копнена возила; 

турбокомпресори; машински алати; машине за 

обраду метала; електричне машине за заваривање; 

апарати за заваривање, гасни; машине за прање под 

високим притиском; електрични апарати за 

затварање, паковање пластике; апарати за 

електролучно резање; апарати за електролучно 

заваривање; електрични апарати за заваривање; 

машине за мешање бетона; булдожери; вентили 

(делови машина); вентили (делови машина); 

вибратори (машине) за индустријску употребу; 

агрегати за резервно напајање; алтернатори; динамо; 

струјни генератори; генератори електричне енергије; 

главе цилиндара за моторе; цеви за заваривање, на 

гас; дезинтегратори, уништивачи; машине за цепање 

за индустријску употребу; копачи (машине); 

хидраулични клипови (машине); славине (делови 

машина или мотора); кранови (апарати за подизање); 

покретне дизалице за мостове; покретне дизалице; 
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дизалице, чекрци; електромеханичке машине за 

хемијску индустрију; машине дробилице; дробилице 

отпада; машине за померање земље; машине за 

млевење; машине за просејавање; набијачи 

(машине); машине за пресовање ђубрета; машине за 

испирање; машине за филтрирање; мешалице 

(машине); кесе за усисиваче; машине за 

распршивање; машине за бушење; тестере 

(машинске); моторне тестере; пиштољи (алат са 

употребом експлозива); теретне дизалице; ременице; 

бренери, на гас; индустријски роботи; инсталације за 

извлачење прашине у циљу чишћења; цевни водови, 

пнеуматски; инсталације за уклањање прашине, у 

сврхе чишћења; машине са усисавањем ваздуха; 

апарати за прање; уређаји за подизање; црева за 

усисиваче; четке за усисиваче; багери; копачи, 

механички; улошци за машине за филтрирање; 

мотори, електрични, који нису за сувоземна возила; 

турбине за употребу у области нуклеарне индустрије 

и енергије; центрифуге (машине); претварачи 

обртног момента, осим за копнена возила, 

електрични погони; ваздушни јастуци као опрема за 

покретање терета; 3Д штампачи; четкице (делови 

машина); ремење за машине; заштитни поклопци 

(део машина); турбине на ветар.   

Кл. 9:  детектори; апарати за даљинско управљање; 

апарати за снимање звука; тонски носачи звука; 

аудио и видео пријемници; видео рекордери, 

камкордери; тонски носачи звука; читачи (опрема за 

обраду података); рачунарски програми за праћење и 

контролисање фабричких производних процеса; 

електромагнетни калемови; оптички апарати и 

инструменти; ваге; инструменти за одређивање 

азимута; мерни инструменти; ланци за премер 

земљишта; инструменти и машине за тестирање 

материјала; магнетне жице; магнети; научни, 

истраживаЧКИ,навигациони, геодетски, оптички, 

мерни, сигнални апарати и инструменти за вагање, 

детекцију, тестирање, сви напред наведени за 

примену у изградњи, раду, одржавању, декомисији и 

по правци индустријских постројења, електрана, 

нуклеарних одлагалишта, постројења за производњу 

нуклеарног горива, постројења за поновну обраду 

нуклеарног горива, постројења за складиштење 

нуклеарног материјала и отпада, за примену у 

научном истраживању, индустријском истраживању, 

истраживању и развоју нових производа за друге и 

тестирање материјала; интегрисана кола; чипови 

(интегрисана кола); полупроводничке плочице за 

израду интегрисаних кола; полупроводнички 

уређаји; рачунарска меморија, уређаји; УСБ 

прикључци; картице са интегрисаним колима (смарт 

картице); светлеће тачке, наиме, полупроводнички 

материјали са кристалном решетком; 

полупроводници; силицијумске полупроводничке 

плочице; структуриране силицијумске 

полупроводничке плочице; суперпроводничке траке; 

суперпроводничке жице и каблови; 

суперпроводници; акумулатори, електрични; апарати 

за праћење и контролу радијације у окружењу у 

нуклеарној електрани; апарати за праћење и 

контролу нуклеарног флукса реактора нуклеарне 

електране; апарати за праћење и контролу 

радиолошке безбедности у нуклеарној електрани; 

апарати за праћење, контролу и бележење резултата 

инспекције у нуклеарној електрани; термостати; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; рендгенски апарати и инструменти који 

нису за медицинску употребу, нарочито линеарни 

акцелератори наелектрисаних честица за производњу 

рендгенских зрака високе енергије и прављење 

рендгенских снимака, за примену у инспекцији, 

тестирању материјала и за примену у индустрији и 

безбедности; радиолошки апарати за индустријску 

примену; апарати за праћење, који нису за употребу 

у медицини; акумулаторске посуде / кућишта за 

батерије; акумулатори, електрични; батерије, 

електричне; галванске батерије; бетатрони; 

инструменти за испитивање гасова; генератори 

краткотрајних изотопа; пиезоелектрични сензори; 

преносници електронских сигнала; мерни апарати, 

нарочито дозиметри; коаксијални каблови; каблови 

са оптичким влакнима; каблови, електрични; 

тастатуре за рачунаре; електронски планери; читачи 

електронских књига; подлоге за мишеве; визири за 

шлемове; компакт дискови (аудио-видео); оптички 

компакт дискови (ЦД-ром); рачунари; лаптоп 

рачунари; таблет рачунари; ноутбук рачунари; 

носиви рачунари; кућишта за акумулаторе / кутије за 

батерије; разводне кутије (струјне); разводни ормани 

(за струју); разводна кућишта (узидне дозне) (струја); 

конектори (струјни); ласери, који нису за 

медицинску употребу; лењири (мерни инструменти); 

угаони лењири за мерење; клизни лењири; миш 

(рачунарска периферна опрема); мишеви са 

куглицом за управљање (рачунарска периферна 

опрема); маске за заваривање; респираторне маске, 

осим за вештачко дисање; материјали за електричне 

водове (жице, каблови); монитори (компјутерска 

опрема); материјали и полупроводници за 

електронику; појединачни кристали; штитници за 

колена за раднике; слушалице; рачунарски софтвер, 

снимљени; оплате за електричне каблове; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

компјутерски хардвер; апарати и опрема за 

спашавање живота; ципеле за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; радио пејџери; рукавице за 

заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; сталци прилагођени за лаптопове; апарати 

за обуку; апарати за бележење времена; опрема за 

тестирање и мерење за употребу у тестирању учинка 
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и ефикасности опреме електране; апарати за мереље; 

мер ни инструменти, електрични; апарати за 

прецизна мерења; апликације за рачунарске софтвере 

које се могу преузимати; штампачи за рачунаре; 

електричне жице; електрични проводници; бакарна 

жица, изолована; жица за осигураче; рачунарски 

програми, снимљени; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузимати; софтвери за рачунарске 

игре, снимљени; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; софтвер за чување екрана на рачунару, 

снимљен или који се може преузимати; грамофони; 

процесори (централна јединица за обраду података) / 

централна јединица за обраду података (процесор); 

електронске публикације које се могу преузимати; 

дистрибуционе конзоле (за струју); контролне табле 

(за струју); предајни уређаји (телекомуникациони); 

радио апарати; мерачи протока; воки-токи; решетке 

за батерије; роботи за сигурносни надзор; 

лабораторијски роботи; роботи за наставу; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

електричне утичнице; говорне цеви; хорне за 

звучнике; ручни електронски речници; картице са 

интегрисаним колима (паметне картице) / картице са 

интегрисаним колима (смарт картице); 

спектрографски апарати; спектроскопи; заштитни 

уређаји за личну употребу у случају несреће; 

аудиовизуелни апарати за обуку; станице за пуњење 

електричних возила; радио-телефонски склопови; 

телевизијски апарати; мобилни телефони; бежични 

телефони; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; мрежни трансформатори; 

покривала за главу као заштитни шлемови; мерачи; 

убрзивачи честица; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

апарати за обраду података; пуњачи батерија; 

пуњачи за електричне батерије; акустични аларми / 

звучни аларми; компјутерске периферне јединице; 

уређаји против ометања (за струју); аларми; сигнали 

за маглу, неексплозивни; звиждећи аларми; цртани 

филмови; филтери за респираторне маске; УСБ 

прикључци; сигналне лампе; дигитални рамови за 

фотографије; футроле за паметне телефоне; 

лабораторијске центрифуге; навлаке за лаптопове; 

навлаке за ПДА уређаје (личне дигиталне помоћне 

уређаје ); навлаке за таблет рачунаре; навлаке за 

паметне телефоне; противпожарна ћебад; кациге за 

виртуелну стварност; заштитне кациге; штитници 

главе за спорт; чамци за спасавање; разводне табле; 

разводне табле (за струју); фотографски екрани; 

штитови за лице за раднике; пројектни екрани; 

радиолошки екрани за индустријску употребу; 

флуоресцентни екрани; електрични водови; 

галванске ћелије; неутронски генератори засновани 

на акцелераторима наелектрисаних честица; апарати 

и инструменти за лабораторијска научна 

истраживања; заштитне маске; плоче за батерије; 

одећа за заштиту од несрећа и повреда за употребу у 

раду са радиоактивним материјалима ради 

спречавања повреде услед излагања зрачењу; 

електрични претварачи; апарати за мерење 

радиоактивног зрачења; радари; детектори 

радијације; апарати и инсталације за производњу 

рендгенских зрака, не за медицинску употребу; 

систем за контролу и праћење за нуклеарне 

електране; сонари; електричне инсталације за 

даљинско управљање индустријским процесима; 

инсталације за наношење премаза путем спреја; 

инсталације за контролисање термонуклеарне 

фузије; катодни анти-корозивни апарати; против 

провални упозоравајући апарати; звиждећи аларми; 

рендгенски апарати, не за медицинску употребу; 

циклотрони; галванске ћелије; опрема за научна 

истраживања у области нуклеарне индустрије и 

енергије; интерфејси за рачунаре; рачунарски 

програми; компјутерске базе података; електричне 

батерије; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; научни, 

истраживачки апарати и инструменти, нарочито мете 

изотопа, мете са сировим материјалима.   

Кл. 10:  дијагностички апарати за медицинску 

употребу; апарати за високофреквентну 

електромагнетну терапију; ласери за медицинску 

употребу; апарати за нискофреквентну 

електромагнетну терапију; апарати за магнетну 

резонанцу (МРИ) за медицинску употребу; 

томографи за медицинске сврхе; дијагностички 

апарати за медицинску употребу; томографи са 

нуклеарним спином за медицинску употребу; 

рендгенске цеви за медицинску употребу; 

рендгенски апарати за медицинску употребу; 

медицински апарати, инструменти и опрема, 

укључујући линеарне акцелераторе за лечење тумора 

радијацијом; медицински апарати и инструменти; 

електромагнетни инструменти за медицинску 

употребу; радиотерапеутски апарати; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, за 

медицинску употребу; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, за медицинску употребу; 

радиолошки екрани за медицинску употребу; 

радиолошки апарати за медицинску примену; 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови; ортопедски артикли; апарати и инструменти 

за медицинску употребу.  

Кл. 11:  инсталације за филтрирање ваздуха; апарати 

за пречишћавање гаса; апарати и машине за 

пречишћавање ваздуха; филтери за климатизацију; 

филтери за пијаћу воду; нуклеарни генератори; 

нуклеарне инсталације; апарати за филтрирање воде; 

саставни делови за нуклеарне реакторе; нуклеарни 

реактори; ЛЕД диоде, уређаји за осветљење; апарати 

и машине за пречишћавање воде; калемови, намотаји 
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(делови инсталација за дестилацију, грејање или 

хлађење); испаривачи; вентили за контролу нивоа у 

танковима; клима уређаји; расхладни уређаји и 

инсталације; парни котлови, који нису делови 

машина; машине и апарати за лед; опрема и 

инсталације за хлађење; апарати и инсталације за 

осветљавање; санитарни апарати и инсталације; 

танкови за воду под притиском; измењивачи 

топлоте, осим оних који су делови машина; цеви 

(делови санитарних инсталација); инсталације за 

климатизацију; постројеља за десалинизацију; 

инсталације за обраду нуклеарног горива и 

нуклеарних модератора; инсталације за хлађење 

воде; инсталације за пречишћавање воде; 

инсталације за производњу паре; инсталације за 

дистрибуцију воде; инсталације и апарати за 

вентилацију (климатизацију); инсталације и машине 

за хлађење; инсталације за снабдевање водом; 

апарати за хлађење ваздуха; грејна тела; инсталације 

за поновну обраду нуклеарног горива и нуклеарних 

модератора; филтери за кућне или индустријске 

инсталације укључујући уклањање нуклеарног 

материјала.  

Кл. 12:  електрични мотори за копнена возила; 

возила; возила за кретање по води; возила за кретање 

по ваздуху; електрична возила, возила за кретање по 

земљи, ваздуху, води или шинама; возила на 

ваздушни јастук; летилице; авиони; оклопна возила; 

свемирска возила.   

Кл. 13:  муниција; пројектили (оружје); барут за 

потпаљивање (фитиљи); експлозиви; ватрено оружје.  

Кл. 14:  полуге од племенитих метала.   

Кл. 16:  графички отисци; цртежи, скице; планови, 

пројекти; књиговезачки материјал; материјал за 

обуку (изузев апарата); канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; носачи лепљивих трака 

(канцеларијски материјал) налив-пера; оловке; 

пробадачи (канцеларијски материјал); папирне 

копче; картон; штампане ствари; албуми / 

бележнице, нотеси; формулари (штампани); 

бележнице; памфлети; књижице; билтени; воштани 

папир; магазини (периодични); календари; индекс не 

карте (канцеларијске); карте; каталози; коверте; 

карбон папир; папир за увијање; канцеларијски 

материјал; проспекти; филтер папир; вреће за ђубре 

(од папира или пластике); приручници; врећице 

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

фотографије (штампане); штампарска слова; папир.  

Кл. 17:  изолационе боје; заптивни материјали; 

пластичне фолије, које нису за увијање; смеше за 

спајање заптивки: материјали за дихтовање; 

заптивачи / спојнице; цевни прикључци, неметални; 

неметалне цеви за уранијумске руднике, постројења 

и центре за чување, складиштење, сепарацију из ото 

па, обраду, поновну обраду и рециклажу горива, 

руда, нуклеарних материјала, уранијума, плутонијума 

и нуклеарног отпада; савитљива црева, неметална; 

арматуре, неметалне, за савитљиве цеви; спој нице за 

цеви / заптивачи за цеви; пуњења за проширења на 

спојевима / пуњења за дилатационе спој нице; 

изолациони материјали за задржавање топлоте; 

диелектрици (изолатори); арматуре, неметалне, за 

чврсте цеви; пластичне материје, полупрерађене; 

изолациони материјали; изолационо уље.   

Кл. 19:  изолационо стакло за грађевинарство; 

преносиве грађевине (конструкције), неметалне; 

монтажне и преноси ве не металне конструкције и 

неметални грађевински материјали за поновну 

обраду и рециклажу нуклеарних материјала, 

уранијума, плутонијума и нуклеарног отпада; цеви за 

воду, неметалне; бетонски грађевински елементи; 

цемент; бетон; клинкер шљунак; преградне цеви, 

неметалне; неметалне цеви за вентилационе и 

климатизационе инсталације; облоге, неметалне, за 

грађевинарство; оплате, неметалне, за 

грађевинарство; блокови за поплочавање, неметални; 

асфалтни плочници; рачвасте цеви, неметалне; 

оплате, не металне, забетон; подупирачи, неметални; 

про зори,неметални;грог (ватростални материјал) / 

шамот; материјали за прављење и заштиту путева; 

материјали за ојачавање, неметални, за грађевине; 

цементни премази за заштиту од ватре; прерађено 

дрво; грађевине, неметалне; сифони (вентили), не од 

метала или пластике; вентили за цевоводе, не од 

метала или пластике; глина; керамичке цеви; 

одводне цеви, неметалне; канализационе цеви, 

неметалне.   

Кл. 22:  сирови влакнасти текстил; карбонска влакна 

за текстилну употребу.   

Кл. 35:  маркетинг; промоција продаје за друге; 

дистрибуција рекламног материјала; непосредно 

оглашавање путем поште; рекламирање на радију; 

рекламирање преко телевизије; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; оглашавање / рекламирање; 

консултантске услуге у области пословног 

управљања и организације у сектору генерисања 

енергије; услуге комерцијалног лобирања; 

консултантске услуге у области пословне 

администрације и управљања; пословна 

администрација и канцеларијски послови; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; услуге 

развоја пословне стратегије; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; ангажовање спољних 

фирми за административно управљање компанијама; 

економске прогнозе; услуге агенција за увоз и извоз; 

консултантске услуге у области маркетинга; развој 

маркетиншког плана; маркетинг; промотивни 

спонзорство културних активности у области 

нуклеарне индустрије и енергије; маркетиншка 

истраживања; пословно управљање и организационо 

саветовање; анализе цена и трошкова; финансијска 

ревизија; компјутерско управљање подацима; 
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рачуноводство; истраживање тржишта; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

пословне процене; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

прикупљање статистичких података; услуге праћења 

тржишта; услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању); прикупљање информација у рачунарске 

базе података; стручне услуге о пословној 

ефикасности; консултације у вези са избором 

особља; консултације у пословном управљању; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

пословна истраживања; пословне информације; 

услуге посредовања у трговини; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

консултације о стратегији комуникације у осносима 

сајавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; привремено пословно управљаље.  

Кл. 36:  финансијске анализе; финансијске 

консултације; инвестирање капитала; финансијске 

информације; услуге финансирања; финансијска 

истраживања; финансијско управљање; финансијско 

управљање у облати нуклеарне индустрије и 

енергије; финансијске активности у вези са стицањем 

учешћа у постојећим и будућим финансијским, 

комерцијалним и индустријским компанијама; 

финансијско испитивање, анализа, информисање и 

управљање, консултације у вези са нуклеарном 

индустријом и енергијом; организовање 

финансирања за грађевинске пројекте.   

Кл. 37:  информације о поправкама; услуге изградње, 

монтаже, поправке и одржавања за апарате, опрему и 

инфраструктуру у нуклеарним електранама и 

инсталацијама за генерисање енергије; изградња 

постројења за сепарацију изотопа уранијума; услуге 

монтаже и одржавања опреме за инспекцију и 

безбедност у нуклеарним електранама и 

инсталацијама за генерицање енергије; експлоатација 

лежишта уранијума; бушење бунара; реконструкција 

механизације за нуклеарне електране, нуклеарна 

одлагалишта, постројења за производњу нуклеарног 

горива, постројења за поновну обраду нуклеарног 

горива, постројења за складиштење нуклеарног 

материјала, постројења за складиштење отпада, 

руднике, постројења и центре за складиштење, 

обраду, поновну обраду и рециклажу нуклеарног 

горива, руде, нуклеарних материјала, уранијума, 

плутонијума; рестаурација парних генератора, 

турбина, турбо-генератора, електричних генератора, 

електричних машина у нуклеарној електрани; 

рестаурација нуклеарних реактора, водених реактора 

и машина за производњу, обраду и поновну обраду 

нуклеарних материјала укључујући нуклеарно 

гориво, металне руде, нуклеарне материјале, руде 

уранијума и плутонијума; вађење руде; консултације 

и информације у области изградње постројења за 

обогаћивање уранијума; постављање, поправка и 

одржавање постројења за обогаћивање уранијума и 

сепарацију изотопа; информације у области изградње 

постројења за сепарацију изотопа уранијума; 

информације у области монтаже, поправке и 

одржавања постројења за сепарацију изотопа 

уранијума; грађевински надзор; заштита од корозије; 

услуге пуњења и допуне опреме за радијацију; 

услуге вађења камена, каменолома; поправка и 

одржавање нуклеарних електрана и пружање 

повезаних информација; поправка пумпи; изградња 

фабрика, укључујући постројења за обогаћивање 

уранијума, нуклеарне електране и постројења за 

рециклажу нуклеарног отпада; изградња, одржавање, 

декомисија и поправка нуклеарних станица, 

постројења за производњу нуклеарног горива, 

постројења за поновну убраду нуклеарног горива, 

постројења за складиштење нуклеарног материјала и 

отпада, рудника, постројења и центара за 

складиштење, обраду, поновну обраду и рециклажу 

горива, руда, нуклеарних материјала, уранијума, 

плутонијума; постављање, одржавање, декомисија и 

поправка нуклеарних реактора и водених реактора, 

постројења за производњу нуклеарног горива; 

постављање и пуштање у рад нуклеарних електрана, 

нуклеарних постројења за когенерацију; постављање 

и пуштање у рад радиоизотопних инструмената 

постављање и поправка опреме за грејање; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање, подешавање и одржавање уређаја за 

научну примену; постављање, одржавање и поправка 

радиоизотопних инструмената, апарата за радијацију 

у области нуклеарне индустрије и енергије; 

постављање, одржавање и поправка апарата за 

производњу енергије; постављање, одржавање и 

поправка машина и апарата за дистрибуцију и 

контролу енергије и пружање повезаних 

информација; постављање, одржавање и поправка 

радиолошких апарата; рестаурација машина које су 

истрошене или делимично уништене; заштита 

грађевина од влаге / изоловање објеката; 

информације у вези са изградњом; консултације о 

грађењу; постављање комуналних објеката на 

градилиштима; монтирање скела; асфалтирање; 

прање возила; полагање каблова; глачање каменом 

пловућцем; водоинсталатерске услуге; зидарство; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; подводне 

поправке; поправка електричних водова; рушење 

грађевина; изградња и одржавање цевовода; 

изградња и поправљање складишта; чишћење зграда 
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(спољних површина); изградња фабрика; 

постављање, одржавање и поправка машина; 

чишћење возила; конструисање; уградња и поправка 

противпровалних аларма; уградња и поправка 

противпожарних аларма; постављање, одржавање и 

поправка машина, укључујући за нуклеарне 

електране, нуклеарна одлагалишта, постројења за 

производњу нуклеарног горива, постројења за 

поновну обраду нуклеарног горива, постројења за 

складиштење нуклеарног материјала и отпада; 

постављање, поправка и одржавање постројења за 

обогаћивање уранијума и сепарацију изотопа; 

отклањање сметњи на електричним апаратима; 

консултације у вези са изградњом, укључујући 

припрему планова изградње (планова са распоредом) 

и пројеката; рударство.   

Кл. 38:  пренос података путем интернета; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

пренос електронске поште; информације о 

телекомуникацијама; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; комуникација преко 

мреже оптичких влакана; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; обезбеђивање корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; стриминг (проток) 

података; услуге телеконференција; радио 

комуникације; сателитски пренос; пренос порука и 

слика посредством рачунара; емитовање радио 

програма (радио дифузија); пренос дигиталних 

датотека; комуникација мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

телекомуникационе услуге, нарочито пренос гласа, 

слика и информација локално и на даљину путем 

локалне рачунарске мреже, интернет и интранет 

мрежа, и услуге комуникације путем радија, 

телефона и телеграфа у областима повезаним са 

нуклеарном индустријом и енергијом.   

Кл. 39:  операције спасавања које се тичу ликвидације 

нуклеарних несрећа и несрећа са радијацијом у 

нуклеарним електранама, индустријским и другим 

деловима нуклеарног комплекса; информације о 

транспорту; информације у области магацинског 

складиштења укључујући складиштења природног 

уранијума, обогаћеног уранијума, осиромашеног 

уранијума, уранијум оксида, уранијум диоксида, 

концентрата уранијум оксида, уранијум 

хексафлуорида, плутонијума, горива за нуклеарне 

реакторе, изотопа за индустријске и медицинске 

примене, центрифуга за сепарацију изотопа уранијума, 

опреме за изградњу постројења за обогаћивање 

уранијума, потрошеног нуклеарног горива и озрачених 

склопова нуклеарних реактора који генеришу топлоту; 

информације у области умотавања природног 

уранијума, обогаћеног уранијума, осиромашеног 

уранијума, уранијум оксида, уранијум диоксида, 

концентрата уранијум оксида, уранијум 

хексафлуорида, плутонијума, горива за нуклеарне 

реакторе, изотопа за индустријске и медицинске 

примене, центри фуга за сепарацију изотопа уранијума, 

опреме за изградњу постројења за обогаћивање 

уранијума, потрошеног нуклеарног горива и озрачених 

склопова нуклеарних реактора који генеришу топлоту; 

транспорт опреме и нуклеарног горива за нуклеарне 

електране; превоз камионом; превоз трајектом; превоз 

бродом; изнајмљивање складишта; превоз 

аутомобилом; паковање робе; ледоломачке услуге; 

шпедиција; дистрибуција електричне енергије; услуге 

лучких радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; умотавање, 

амбалажирање, робе; пружање упутстава за вожњу за 

туристичке сврхе; превоз робе баржама; поморски 

превоз; железнички превоз; превоз и складиштење 

отпада; снабдевање водом; умотавање робе, 

укључујући умотавање природног уранијума, 

обогаћеног уранијума, осиромашеног уранијума, 

уранијум оксида, уранијум диоксида, концентрата 

уранијум оксида, уранијум хексафлуорида, 

плутонијума, горива за нуклеарне реакторе, изотопа за 

индустријске и медицинске примене, центрифуга за 

сепарацију изотопа уранијума, опреме за изградњу 

постројења за обогаћивање уранијума, потрошеног 

нуклеарног горива и озрачених склопова нуклеарних 

реактора који генеришу топлоту; транспорт; 

складиштење робе, укључујући складиштење 

природног уранијума, обогаћеног уранијума, 

осиромашеног уранијума, уранијум оксида, уранијум 

диоксида, концентрата уранијум оксида, уранијум 

хексафлуорида, плутонијума, горива за нуклеарне 

реакторе, изотопа за индустријске и медицинске 

примене, центрифуга за сепарацију изотопа уранијума, 

опреме за изградњу постројења за обогаћивање 

уранијума, потрошеног нуклеарног горива и озрачених 

склопова нуклеарних реактора који генеришу топлоту; 

дистрибуција енергије; услуге информација и 

консултација у области дистрибуције енергије и 

електричне енергије; истовар терета; испорука робе; 

складиштење; логистичке услуге у вези превоза 

(транспортна логистика).   

Кл. 40:  склапање материјала по наружбини за друге; 

обрађивање метала, нарочито обогаћивање, 

конверзија и поновна конверзија уранијума и 

плутонијума и ласерска сепарација изотопа; 

рециклажа горива, руда, нуклеарних материјала, 

уранијума, плутонијума и нуклеарног отпада; обрада 

материјала, нарочито витрификација хемијских 

супстанци, нуклеарних материјала, нуклеарног 

отпада, производа фисије, радиоактивних материјала 

облагањем истих стакластим материјалима или 

стаклом; вулканизација (обрађивање материјала); 

галванизација; деконтаминација опасних материја; 

позлаћивање; облагање кадмијумом; ливење метала; 
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услуге прављења котлова; магнетизација; облагање 

металом; облагање никлом; обрада воде; обрада 

дрвета; обрада нуклеарног горива, потрошеног 

нуклеарног горива, производа фисије, материјала 

који апсорбују неутроне, модератора неутрона и 

отпада; услуге механичке обраде метала и металне 

робе, нарочито стругање, глодање, бушење, тањење 

(блањање), утискивање и брушење; услуге топлотне 

обраде метала и металне робе, нарочито каљење, 

цементација, нитрација, размекшавање; 

пречишћавање ваздуха; прерада нафте; поновна 

обрада потрошеног нуклеарног горива и пружање 

повезаних информација; услуге производње и обраде 

горива и других извора енергије; производња 

енергије у нуклеарним електранама; услуге 

производње нуклеарног горива, конверзије и обраде 

нуклеарног горива; издавање генератора; 

посребривање; ласерско гравирање; услуге 

обогаћивања уранијума, нарочито обогаћивање и 

мешање уранијума; услуге обраде, поновне обраде, 

сепарације изотопа, искоришћења и конверзије 

горива, руда, нуклеарних материјала, уранијума, 

плутонијума и нуклеарног отпада; услуге обраде 

радиоактивног отпада; услуге обраде нуклеарних 

материјала; сортирање отпада и материјала за 

рециклажу (прерада); склапање материјала по 

наружбини за друге; рециклажа отпада и ђубрета; 

обрађивање метала; прерада отпада 

(трансформација); услуге варења; информације о 

обради материјала; услуге уништавања, спаљивања и 

одлагања отпада, нуклеарног отпада и потрошеног 

горива; услуге одлагања нуклеарних материјала; 

производња енергије; облагање хромом; 

галванизација.   

Кл. 41:  организовање изложби за културне или 

образовне потребе; услуге обуке и образовања у виду 

часова, радионица, курсева на нивоу више школе и 

факултета, дописних курсева, спровођење наставе за 

учење на даљину на нивоу више школе и факултета, 

консултације, услуге испита из области образовања и 

пружање информација у областима повезаним са 

нуклеарном индустријом и енергијом; издавање 

књига; услуге професионалне преквалификације; 

испити из области образовања; настава / образовне 

услуге / услуге пружања обуке; образовне услуге, 

нарочито организовање и вођење часова обуке, 

онлајн часова, семинара, презентација и радионица у 

области нуклеарне индустрије и енергије; образовне 

услуге, нарочито вођење семинара и курсева обуке у 

области рада комерцијалних инсталација на 

нуклеарну електричну енергију; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; организовање и вођење 

семинара; организовање и вођење образовних 

форума уживо, организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење симпозијума; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конференција; обука (тренирање); пренос знања и 

искуства (обучавање).  

Кл. 42:  калибрација (мерење); консултације у 

области хемије; развој рачунарских платформи; 

инжењерске услуге; вођење студија техничког 

пројектовања у области нуклеарне индустрије и 

енергије; научна истраживања; научна истраживања, 

укључујући у области индустријског развоја, 

фармацеутских препарата, апарата и уређаја за 

медицинску радиологију и ветеринарску 

радиологију; анализе рачунарских система; хемијска 

анализа; геолошке експертизе; мерење радијације; 

инжењерско пројектовање; инжењеринг у области 

нуклеарне индустрије и енергије; испитивање 

материјала и производа; истраживања у области 

заштите животне средине; саветовање у области 

заштите животне средине; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветовање у области 

архитектуре и грађевине; услуге научних 

лабораторија у области нуклеарне и петрохемијске 

индустрије; услуге научних лабораторија и 

инжењеринга у области нуклеарне индустрије и 

енергије; активности и саветовање о истраживању и 

развоју у области нуклеарне физике, термофизике, 

корозије, неутронске физике и технологије и 

расејања неутрона, енергије, природних ресурса, 

укључујући уранијум; научно, техничко и 

инжењерско саветовање у области нуклеарног 

инжењеринга, радиометријске опреме, нуклеарних 

материјала, радиоактивних материјала, 

радиоактивног отпада, нуклеарног горива и праћења 

безбедности нуклеарних постројења; процена 

мерења у области радиоактивности; дизајнирање 

рачунарских система; контрола радијације; 

грађевинско пројектовање; инжењерске услуге; 

саветовање у вези са штедњом енергије; испитивање 

материјала; енергетска ревизија; мерење земљишта; 

геолошка испитивања терена; анализа воде; 

инсталирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; надгледање рачунарских 

система ради откривања кварова; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; 

софтвер у виду сервиса (СааС); одржавање 

рачунарског софтвера; дигитализација докумената 

(скенирање); конвертовање података или докумената 

са физичких на електронске носаче; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; рачунарско 

програмирање; писање текстова о техници; 

умножавање рачунарских програма; услуге спољних 

фирми у области информационих технологија; 

научна и технолошка истраживања у области 
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нуклеарне индустрије и енергије; технолошка 

истраживања; истраживања и развој нових производа 

за друге; саветодавне услуге из области технологије.   

Кл. 44:  медицинске услуге у области радиологије и 

нуклеарне медицине; медицински скрининг; услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије.   

Кл. 45:  контрола предузећа ради сигурности; 

консултације о обезбеђењу, нарочито у области 

нуклеарне индустрије и производње транспорта и 

дистрибуције енергије; консултације о 

интелектуалној својини; лиценцирање интелектуалне 

својине; услуге правног надзора; услуге припреме 

правних докумената; правно управљање дозволама; 

лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге]; 

праћење права интелектуалне својине за правно 

саветодавне сврхе.   
 

(111) 78686 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2001 (220) 17.12.2019. 

 (151) 31.03.2020. 

(732) State Atomic Energy Corporation "Rosatom", 

11907, Moscow, Bolshaya Ordynka street, 24, RU 

(740) Адвокат Милош Д. Митић, Владимира 

Поповића 6, 11070 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.08; 26.01.24; 26.05.06; 26.05.09; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.04; 29.01.06  

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

сива и сива.  

(511) Кл. 1:  америцијум; фисиони материјал за 

нуклеарну енергију; материјали који апсорбују 

неутроне, нарочито бор, кадмијум, сребро; водоник; 

тешка вода; препарати за пречишћавање гаса; 

дестилована вода; заштитни гасови за заваривање; 

гадолинијум; галијум; гетери; графит за 

индустријску употребу; легуре магнезијум-калцијум; 

титанијум диоксид за индустријску употребу; 

цирконијум-диоксид; уранијум; уранијум оксид; 

уранијум диоксид; модераторит [успоривачи] за 

нуклеарне реакторе; хемијске смеше за успоравање 

неутрона; изотопи за индустријску употребу; 

калифорнијум; карбиди; катализатори; борна 

киселина за индустријску употребу; лепак за 

индустријску употребу; силикон; материјали од 

хемијских супстанци за филтрирање; неутрализатори 

отровних гасова; уранијум нитрати; алуминијум 

оксид; уранијум оксид; кобалт оксид за индустријску 

употребу; хемијски агенси за чишћење за 

индустријску употребу; плутонијум; површински 

активни хемијски агенси; биолошки препарати [осим 

за употребу у медицини или ветерини]; препарати за 

регулацију раста биљака; природни и обогаћени 

уранијум, једињења, производи и соли уранијума, у 

полугама и праху, нарочито флуороводонична 

киселина, уранијум оксид, уранијум тетрафлуорид, 

уранијум хексафлуорид, концентрант уранијум 

оксида, безводни хидроген флуорид; радијум за 

научну употребу; радон; фисиони хемијски 

елементи; ретка земља, укључујући холмијум, 

диспрозијум, еуропијум, итербијум, итријум, лантан, 

неодимијум, празеодијум, самаријум, скандијум, 

тербијум, тулијум, церијум, ербијум; жива; соли 

племенитих метала за индустријску употребу; соли 

од злата; соли ретких земних метала; соли алкалних 

метала; препарати за заштиту од ватре; водено 

стакло [топљиво стакло]; талијум; гориво за 

нуклеарне реакторе; угљеник [карбон]; ђубрива; 

фосфор; препарати за лемљење; препарати за 

стврдњавање метала; хемикалије за лемљење; 

индустријске хемикалије; хемикалије за заваривање; 

фисиони хемијски елементи; хемикалије за 

пречишћавање воде; хемијски производи, супстанце 

и смеше, нарочито, растварачи, екстракти, 

комплекси, смоле, азотна, сумпорна и 

флуроводонична једињења, сода, амонијак, 

оксидациона и редукциона средства, сви намењени 

за примену у индустријске и научне сврхе у 

нуклеарној индустрији и енергији; хемикалије за 

индустријску и научну употребу, укључујући ретку 

земљу, ванадијум оксид, аморфни кварц, 

допинговани силикон, стабилне и радиоактивне 

изотопа, високо пречишћене материјале; соли 

калцијума; земно-алкални метали; радиоактивни 

елементи за научну употребу; елементи нуклеарног 

горива који садрже пелете фисионих материјала и 

нумерички управљане машине.   

Кл. 2:  анти-корозивни препарати; заштитна средства 

за метале; боје; фарбе; лакови; боје отпорне на ватру; 

анти-корозивни препарати; емајл [лак] .  

Кл. 4:  брикети за сагоревање; уље за подмазивање; 

мазива; моторно гориво; гориво за осветљавање; 

електрична енергија.  

Кл. 5:  радиоактивне супстанце за медицинску 

употребу; изотопи за медицинску употребу; завоји, 

медицински; хируршки завоји; биолошки препарати 

за медицинску употребу; радијум за медицинску 

употребу; радиоактивни фармацеутски препарати и 

нерадиоактивни реагенси за производњу 

радиофармацеутских лекова за ин виво 

дијагностичку или терапијску употребу; чврсти 

концентрати радона; дијагностички препарати за 
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медицинску употребу; лекови за људску употребу; 

супстанце и препарати за радиологију за медицинску 

употребу; културе биолошких ткива за медицинске 

намене.   

Кл. 6:  затварачи од метала за посуде; алуминијум; 

металне арматуре за цеви са компримованим 

ваздухом; делови од метала за грађевине; бачве од 

метала; металне греде/металне носеће греде; боце 

(метални контејнери) за сабијени гас или течни 

ваздух; сидра (котве); завртњи од метала; прстенасти 

завртњи; бурад од метала; силоси, метални; 

ванадијум; шрафови од метала; тунгстен; капије од 

метала; прстенови, обручи (метална роба); карике од 

метала за кваке; матице за шрафове, металне; 

блиндирана метална врата; врата од метала; корита 

од метала за мешање малтера; грађевине од метала; 

преносиве грађевине (конструкције), металне; 

грађевински челик; материјали за ојачавање, од 

метала, за бетон; металне ар матуре за машинско 

ремење; појачани материјали од метала за цеви; 

појачани материјали од метала за грађевине; 

грађевински материјали од метала; ватростални 

метални грађевински материјали; опшиви од метала 

за грађевине; металне оплате за бетон; подупирачи 

од метала; палете за утовар од метала; платформе од 

метала за претовар робе; жица за лемљење од метала; 

шипке од метала за заваривање; шипке од метала за 

лемљење и заваривање; шипке од метала за 

лемљење; танко ви, метални / резервоари од метала; 

спојнице од метала; титанијум; каблови од метала, 

неелектрични; жичано уже; цеваста роба од метала; 

цевоводи под притиском, метални; метални цевоводи 

за инсталацију вентилације и климатизације; одводне 

цеви од метала; цеви од метала; цеви нарочито 

канали за реакторско гориво; челичне цеви; 

производи од обичних метала и њихових легура који 

нису сврстани у друге класе; манган; контејнери од 

метала (складишни, транспортни); каблови од 

метала, неелектрични; жичано уже; жице од обичних 

метала; метали у прашкастом облику; никл; обичан 

метал, непрерађен или полупрерађен; легуре 

обичних метала; жице са језгром од топитеља у 

форми металних цеви за заваривање легура челика; 

калупи за пресе; ваљани хафнијум и његове легуре; 

ваљани ниобијум; ваљане легуре цирконијума; 

ваљани титанијум и његове легуре; руде метала, 

укључујући руде уранијума; легуре ниобијум-

титанијума; легуре цирконијума; легуре челика; 

тантал (метал); ватростални метали, нарочито, 

берилијум / глуцинијум, ванадијум, тунгстен, 

хафнијум, германијум, индијум, молибден, ниобијум, 

титанијум, цирконијум; хром; вентили од метала, 

који нису делови машина .   

Кл. 7:  пумпе (машине); пумпе (делови машина и 

мотора); генератори електричне енергије; 

одзрачивачи напојне воде; мотори, осим за 

сувоземна возила; вентили за нуклеарне електране и 

пловила; вентили под притиском (делови машина); 

машине и опрема за декомисију, деконтаминацију и 

демонтажу нуклеарних постројења; центрифугалне 

пумпе; турбине, изузев оних за копнена возила; 

турбокомпресори; машински алати; машине за 

обраду метала; електричне машине за заваривање; 

апарати за заваривање, гасни; машине за прање под 

високим притиском; електрични апарати за 

затварање, паковање пластике; апарати за 

електролучно резање; апарати за електролучно 

заваривање; електрични апарати за заваривање; 

машине за мешање бетона; булдожери; вентили 

(делови машина); вентили (делови машина); 

вибратори (машине) за индустријску употребу; 

агрегати за резервно напајање; алтернатори; динамо; 

струјни генератори; генератори електричне енергије; 

главе цилиндара за моторе; цеви за заваривање, на 

гас; дезинтегратори, уништивачи; машине за цепање 

за индустријску употребу; копачи (машине); 

хидраулични клипови (машине); славине (делови 

машина или мотора); кранови (апарати за подизање); 

покретне дизалице за мостове; покретне дизалице; 

дизалице, чекрци; електромеханичке машине за 

хемијску индустрију; машине дробилице; дробилице 

отпада; машине за померање земље; машине за 

млевење; машине за просејавање; набијачи 

(машине); машине за пресовање ђубрета; машине за 

испирање; машине за филтрирање; мешалице 

(машине); кесе за усисиваче; машине за 

распршивање; машине за бушење; тестере 

(машинске); моторне тестере; пиштољи (алат са 

употребом експлозива); теретне дизалице; ременице; 

бренери, на гас; индустријски роботи; инсталације за 

извлачење прашине у циљу чишћења; цевни водови, 

пнеуматски; инсталације за уклањање прашине, у 

сврхе чишћења; машине са усисавањем ваздуха; 

апарати за прање; уређаји за подизање; црева за 

усисиваче; четке за усисиваче; багери; копачи, 

механички; улошци за машине за филтрирање; 

мотори, електрични, који нису за сувоземна возила; 

турбине за употребу у области нуклеарне индустрије 

и енергије; центрифуге (машине); претварачи 

обртног момента, осим за копнена возила, 

електрични погони; ваздушни јастуци као опрема за 

покретање терета; 3Д штампачи; четкице (делови 

машина); ремење за машине; заштитни поклопци 

(део машина); турбине на ветар.   

Кл. 9:  детектори; апарати за даљинско управљање; 

апарати за снимање звука; тонски носачи звука; 

аудио и видео пријемници; видео рекордери, 

камкордери; тонски носачи звука; читачи (опрема за 

обраду података); рачунарски програми за праћење и 

контролисање фабричких производних процеса; 

електромагнетни калемови; оптички апарати и 

инструменти; ваге; инструменти за одређивање 
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азимута; мерни инструменти; ланци за премер 

земљишта; инструменти и машине за тестирање 

материјала; магнетне жице; магнети; научни, 

истраживаЧКИ,навигациони, геодетски, оптички, 

мерни, сигнални апарати и инструменти за вагање, 

детекцију, тестирање, сви напред наведени за 

примену у изградњи, раду, одржавању, декомисији и 

по правци индустријских постројења, електрана, 

нуклеарних одлагалишта, постројења за производњу 

нуклеарног горива, постројења за поновну обраду 

нуклеарног горива, постројења за складиштење 

нуклеарног материјала и отпада, за примену у 

научном истраживању, индустријском истраживању, 

истраживању и развоју нових производа за друге и 

тестирање материјала; интегрисана кола; чипови 

(интегрисана кола); полупроводничке плочице за 

израду интегрисаних кола; полупроводнички 

уређаји; рачунарска меморија, уређаји; УСБ 

прикључци; картице са интегрисаним колима (смарт 

картице); светлеће тачке, наиме, полупроводнички 

материјали са кристалном решетком; 

полупроводници; силицијумске полупроводничке 

плочице; структуриране силицијумске 

полупроводничке плочице; суперпроводничке траке; 

суперпроводничке жице и каблови; 

суперпроводници; акумулатори, електрични; апарати 

за праћење и контролу радијације у окружењу у 

нуклеарној електрани; апарати за праћење и 

контролу нуклеарног флукса реактора нуклеарне 

електране; апарати за праћење и контролу 

радиолошке безбедности у нуклеарној електрани; 

апарати за праћење, контролу и бележење резултата 

инспекције у нуклеарној електрани; термостати; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; рендгенски апарати и инструменти који 

нису за медицинску употребу, нарочито линеарни 

акцелератори наелектрисаних честица за производњу 

рендгенских зрака високе енергије и прављење 

рендгенских снимака, за примену у инспекцији, 

тестирању материјала и за примену у индустрији и 

безбедности; радиолошки апарати за индустријску 

примену; апарати за праћење, који нису за употребу 

у медицини; акумулаторске посуде / кућишта за 

батерије; акумулатори, електрични; батерије, 

електричне; галванске батерије; бетатрони; 

инструменти за испитивање гасова; генератори 

краткотрајних изотопа; пиезоелектрични сензори; 

преносници електронских сигнала; мерни апарати, 

нарочито дозиметри; коаксијални каблови; каблови 

са оптичким влакнима; каблови, електрични; 

тастатуре за рачунаре; електронски планери; читачи 

електронских књига; подлоге за мишеве; визири за 

шлемове; компакт дискови (аудио-видео); оптички 

компакт дискови (ЦД-ром); рачунари; лаптоп 

рачунари; таблет рачунари; ноутбук рачунари; 

носиви рачунари; кућишта за акумулаторе / кутије за 

батерије; разводне кутије (струјне); разводни ормани 

(за струју); разводна кућишта (узидне дозне) (струја); 

конектори (струјни); ласери, који нису за 

медицинску употребу; лењири (мерни инструменти); 

угаони лењири за мерење; клизни лењири; миш 

(рачунарска периферна опрема); мишеви са 

куглицом за управљање (рачунарска периферна 

опрема); маске за заваривање; респираторне маске, 

осим за вештачко дисање; материјали за електричне 

водове (жице, каблови); монитори (компјутерска 

опрема); материјали и полупроводници за 

електронику; појединачни кристали; штитници за 

колена за раднике; слушалице; рачунарски софтвер, 

снимљени; оплате за електричне каблове; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

компјутерски хардвер; апарати и опрема за 

спашавање живота; ципеле за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; радио пејџери; рукавице за 

заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; сталци прилагођени за лаптопове; апарати 

за обуку; апарати за бележење времена; опрема за 

тестирање и мерење за употребу у тестирању учинка 

и ефикасности опреме електране; апарати за мереље; 

мер ни инструменти, електрични; апарати за 

прецизна мерења; апликације за рачунарске софтвере 

које се могу преузимати; штампачи за рачунаре; 

електричне жице; електрични проводници; бакарна 

жица, изолована; жица за осигураче; рачунарски 

програми, снимљени; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузимати; софтвери за рачунарске 

игре, снимљени; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; софтвер за чување екрана на рачунару, 

снимљен или који се може преузимати; грамофони; 

процесори (централна јединица за обраду података) / 

централна јединица за обраду података (процесор); 

електронске публикације које се могу преузимати; 

дистрибуционе конзоле (за струју); контролне табле 

(за струју); предајни уређаји (телекомуникациони); 

радио апарати; мерачи протока; воки-токи; решетке 

за батерије; роботи за сигурносни надзор; 

лабораторијски роботи; роботи за наставу; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

електричне утичнице; говорне цеви; хорне за 

звучнике; ручни електронски речници; картице са 

интегрисаним колима (паметне картице) / картице са 

интегрисаним колима (смарт картице); 

спектрографски апарати; спектроскопи; заштитни 

уређаји за личну употребу у случају несреће; 

аудиовизуелни апарати за обуку; станице за пуњење 

електричних возила; радио-телефонски склопови; 

телевизијски апарати; мобилни телефони; бежични 

телефони; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; мрежни трансформатори; 

покривала за главу као заштитни шлемови; мерачи; 
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убрзивачи честица; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

апарати за обраду података; пуњачи батерија; 

пуњачи за електричне батерије; акустични аларми / 

звучни аларми; компјутерске периферне јединице; 

уређаји против ометања (за струју); аларми; сигнали 

за маглу, неексплозивни; звиждећи аларми; цртани 

филмови; филтери за респираторне маске; УСБ 

прикључци; сигналне лампе; дигитални рамови за 

фотографије; футроле за паметне телефоне; 

лабораторијске центрифуге; навлаке за лаптопове; 

навлаке за ПДА уређаје (личне дигиталне помоћне 

уређаје ); навлаке за таблет рачунаре; навлаке за 

паметне телефоне; противпожарна ћебад; кациге за 

виртуелну стварност; заштитне кациге; штитници 

главе за спорт; чамци за спасавање; разводне табле; 

разводне табле (за струју); фотографски екрани; 

штитови за лице за раднике; пројектни екрани; 

радиолошки екрани за индустријску употребу; 

флуоресцентни екрани; електрични водови; 

галванске ћелије; неутронски генератори засновани 

на акцелераторима наелектрисаних честица; апарати 

и инструменти за лабораторијска научна 

истраживања; заштитне маске; плоче за батерије; 

одећа за заштиту од несрећа и повреда за употребу у 

раду са радиоактивним материјалима ради 

спречавања повреде услед излагања зрачењу; 

електрични претварачи; апарати за мерење 

радиоактивног зрачења; радари; детектори 

радијације; апарати и инсталације за производњу 

рендгенских зрака, не за медицинску употребу; 

систем за контролу и праћење за нуклеарне 

електране; сонари; електричне инсталације за 

даљинско управљање индустријским процесима; 

инсталације за наношење премаза путем спреја; 

инсталације за контролисање термонуклеарне 

фузије; катодни анти-корозивни апарати; против 

провални упозоравајући апарати; звиждећи аларми; 

рендгенски апарати, не за медицинску употребу; 

циклотрони; галванске ћелије; опрема за научна 

истраживања у области нуклеарне индустрије и 

енергије; интерфејси за рачунаре; рачунарски 

програми; компјутерске базе података; електричне 

батерије; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; научни, 

истраживачки апарати и инструменти, нарочито мете 

изотопа, мете са сировим материјалима.   

Кл. 10:  дијагностички апарати за медицинску 

употребу; апарати за високофреквентну 

електромагнетну терапију; ласери за медицинску 

употребу; апарати за нискофреквентну 

електромагнетну терапију; апарати за магнетну 

резонанцу (МРИ) за медицинску употребу; 

томографи за медицинске сврхе; дијагностички 

апарати за медицинску употребу; томографи са 

нуклеарним спином за медицинску употребу; 

рендгенске цеви за медицинску употребу; 

рендгенски апарати за медицинску употребу; 

медицински апарати, инструменти и опрема, 

укључујући линеарне акцелераторе за лечење тумора 

радијацијом; медицински апарати и инструменти; 

електромагнетни инструменти за медицинску 

употребу; радиотерапеутски апарати; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, за 

медицинску употребу; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, за медицинску употребу; 

радиолошки екрани за медицинску употребу; 

радиолошки апарати за медицинску примену; 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови; ортопедски артикли; апарати и инструменти 

за медицинску употребу.   

Кл. 11:  инсталације за филтрирање ваздуха; апарати 

за пречишћавање гаса; апарати и машине за 

пречишћавање ваздуха; филтери за климатизацију; 

филтери за пијаћу воду; нуклеарни генератори; 

нуклеарне инсталације; апарати за филтрирање воде; 

саставни делови за нуклеарне реакторе; нуклеарни 

реактори; ЛЕД диоде, уређаји за осветљење; апарати 

и машине за пречишћавање воде; калемови, намотаји 

(делови инсталација за дестилацију, грејање или 

хлађење); испаривачи; вентили за контролу нивоа у 

танковима; клима уређаји; расхладни уређаји и 

инсталације; парни котлови, који нису делови 

машина; машине и апарати за лед; опрема и 

инсталације за хлађење; апарати и инсталације за 

осветљавање; санитарни апарати и инсталације; 

танкови за воду под притиском; измењивачи 

топлоте, осим оних који су делови машина; цеви 

(делови санитарних инсталација); инсталације за 

климатизацију; постројеља за десалинизацију; 

инсталације за обраду нуклеарног горива и 

нуклеарних модератора; инсталације за хлађење 

воде; инсталације за пречишћавање воде; 

инсталације за производњу паре; инсталације за 

дистрибуцију воде; инсталације и апарати за 

вентилацију (климатизацију); инсталације и машине 

за хлађење; инсталације за снабдевање водом; 

апарати за хлађење ваздуха; грејна тела; инсталације 

за поновну обраду нуклеарног горива и нуклеарних 

модератора; филтери за кућне или индустријске 

инсталације укључујући уклањање нуклеарног 

материјала.  

Кл. 12:  електрични мотори за копнена возила; 

возила; возила за кретање по води; возила за кретање 

по ваздуху; електрична возила, возила за кретање по 

земљи, ваздуху, води или шинама; возила на 

ваздушни јастук; летилице; авиони; оклопна возила; 

свемирска возила.   

Кл. 13:  муниција; пројектили (оружје); барут за 

потпаљивање (фитиљи); експлозиви; ватрено оружје. 

Кл. 14:  полуге од племенитих метала.   
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Кл. 16:  графички отисци; цртежи, скице; планови, 

пројекти; књиговезачки материјал; материјал за 

обуку (изузев апарата); канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; носачи лепљивих трака 

(канцеларијски материјал) налив-пера; оловке; 

пробадачи (канцеларијски материјал); папирне 

копче; картон; штампане ствари; албуми / 

бележнице, нотеси; формулари (штампани); 

бележнице; памфлети; књижице; билтени; воштани 

папир; магазини (периодични); календари; индекс не 

карте (канцеларијске); карте; каталози; коверте; 

карбон папир; папир за увијање; канцеларијски 

материјал; проспекти; филтер папир; вреће за ђубре 

(од папира или пластике); приручници; врећице 

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

фотографије (штампане); штампарска слова; папир.   

Кл. 17:  изолационе боје; заптивни материјали; 

пластичне фолије, које нису за увијање; смеше за 

спајање заптивки: материјали за дихтовање; 

заптивачи / спојнице; цевни прикључци, неметални; 

неметалне цеви за уранијумске руднике, постројења 

и центре за чување, складиштење, сепарацију из ото 

па, обраду, поновну обраду и рециклажу горива, 

руда, нуклеарних материјала, уранијума, 

плутонијума и нуклеарног отпада; савитљива црева, 

неметална; арматуре, неметалне, за савитљиве цеви; 

спој нице за цеви / заптивачи за цеви; пуњења за 

проширења на спојевима / пуњења за дилатационе 

спој нице; изолациони материјали за задржавање 

топлоте; диелектрици (изолатори); арматуре, 

неметалне, за чврсте цеви; пластичне материје, 

полупрерађене; изолациони материјали; изолационо 

уље.   

Кл. 19:  изолационо стакло за грађевинарство; 

преносиве грађевине (конструкције), неметалне; 

монтажне и преноси ве не металне конструкције и 

неметални грађевински материјали за поновну 

обраду и рециклажу нуклеарних материјала, 

уранијума, плутонијума и нуклеарног отпада; цеви за 

воду, неметалне; бетонски грађевински елементи; 

цемент; бетон; клинкер шљунак; преградне цеви, 

неметалне; неметалне цеви за вентилационе и 

климатизационе инсталације; облоге, неметалне, за 

грађевинарство; оплате, неметалне, за 

грађевинарство; блокови за поплочавање, неметални; 

асфалтни плочници; рачвасте цеви, неметалне; 

оплате, не металне, забетон; подупирачи, неметални; 

про зори,неметални;грог (ватростални материјал) / 

шамот; материјали за прављење и заштиту путева; 

материјали за ојачавање, неметални, за грађевине; 

цементни премази за заштиту од ватре; прерађено 

дрво; грађевине, неметалне; сифони (вентили), не од 

метала или пластике; вентили за цевоводе, не од 

метала или пластике; глина; керамичке цеви; 

одводне цеви, неметалне; канализационе цеви, 

неметалне.   

Кл. 22:  сирови влакнасти текстил; карбонска влакна 

за текстилну употребу.   

Кл. 35:  маркетинг; промоција продаје за друге; 

дистрибуција рекламног материјала; непосредно 

оглашавање путем поште; рекламирање на радију; 

рекламирање преко телевизије; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; оглашавање / рекламирање; 

консултантске услуге у области пословног 

управљања и организације у сектору генерисања 

енергије; услуге комерцијалног лобирања; 

консултантске услуге у области пословне 

администрације и управљања; пословна 

администрација и канцеларијски послови; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; услуге 

развоја пословне стратегије; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; ангажовање спољних 

фирми за административно управљање компанијама; 

економске прогнозе; услуге агенција за увоз и извоз; 

консултантске услуге у области маркетинга; развој 

маркетиншког плана; маркетинг; промотивни 

спонзорство културних активности у области 

нуклеарне индустрије и енергије; маркетиншка 

истраживања; пословно управљање и организационо 

саветовање; анализе цена и трошкова; финансијска 

ревизија; компјутерско управљање подацима; 

рачуноводство; истраживање тржишта; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

пословне процене; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

прикупљање статистичких података; услуге праћења 

тржишта; услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању); прикупљање информација у рачунарске 

базе података; стручне услуге о пословној 

ефикасности; консултације у вези са избором 

особља; консултације у пословном управљању; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

пословна истраживања; пословне информације; 

услуге посредовања у трговини; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

консултације о стратегији комуникације у осносима 

сајавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; привремено пословно управљаље.  

Кл. 36:  финансијске анализе; финансијске 

консултације; инвестирање капитала; финансијске 

информације; услуге финансирања; финансијска 

истраживања; финансијско управљање; финансијско 

управљање у облати нуклеарне индустрије и 

енергије; финансијске активности у вези са стицањем 

учешћа у постојећим и будућим финансијским, 

комерцијалним и индустријским компанијама; 
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финансијско испитивање, анализа, информисање и 

управљање, консултације у вези са нуклеарном 

индустријом и енергијом; организовање 

финансирања за грађевинске пројекте.   

Кл. 37:  информације о поправкама; услуге изградње, 

монтаже, поправке и одржавања за апарате, опрему и 

инфраструктуру у нуклеарним електранама и 

инсталацијама за генерисање енергије; изградња 

постројења за сепарацију изотопа уранијума; услуге 

монтаже и одржавања опреме за инспекцију и 

безбедност у нуклеарним електранама и 

инсталацијама за генерицање енергије; експлоатација 

лежишта уранијума; бушење бунара; реконструкција 

механизације за нуклеарне електране, нуклеарна 

одлагалишта, постројења за производњу нуклеарног 

горива, постројења за поновну обраду нуклеарног 

горива, постројења за складиштење нуклеарног 

материјала, постројења за складиштење отпада, 

руднике, постројења и центре за складиштење, 

обраду, поновну обраду и рециклажу нуклеарног 

горива, руде, нуклеарних материјала, уранијума, 

плутонијума; рестаурација парних генератора, 

турбина, турбо-генератора, електричних генератора, 

електричних машина у нуклеарној електрани; 

рестаурација нуклеарних реактора, водених реактора 

и машина за производњу, обраду и поновну обраду 

нуклеарних материјала укључујући нуклеарно 

гориво, металне руде, нуклеарне материјале, руде 

уранијума и плутонијума; вађење руде; консултације 

и информације у области изградње постројења за 

обогаћивање уранијума; постављање, поправка и 

одржавање постројења за обогаћивање уранијума и 

сепарацију изотопа; информације у области изградње 

постројења за сепарацију изотопа уранијума; 

информације у области монтаже, поправке и 

одржавања постројења за сепарацију изотопа 

уранијума; грађевински надзор; заштита од корозије; 

услуге пуњења и допуне опреме за радијацију; 

услуге вађења камена, каменолома; поправка и 

одржавање нуклеарних електрана и пружање 

повезаних информација; поправка пумпи; изградња 

фабрика, укључујући постројења за обогаћивање 

уранијума, нуклеарне електране и постројења за 

рециклажу нуклеарног отпада; изградња, одржавање, 

декомисија и поправка нуклеарних станица, 

постројења за производњу нуклеарног горива, 

постројења за поновну убраду нуклеарног горива, 

постројења за складиштење нуклеарног материјала и 

отпада, рудника, постројења и центара за 

складиштење, обраду, поновну обраду и рециклажу 

горива, руда, нуклеарних материјала, уранијума, 

плутонијума; постављање, одржавање, декомисија и 

поправка нуклеарних реактора и водених реактора, 

постројења за производњу нуклеарног горива; 

постављање и пуштање у рад нуклеарних електрана, 

нуклеарних постројења за когенерацију; постављање 

и пуштање у рад радиоизотопних инструмената 

постављање и поправка опреме за грејање; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање, подешавање и одржавање уређаја за 

научну примену; постављање, одржавање и поправка 

радиоизотопних инструмената, апарата за радијацију 

у области нуклеарне индустрије и енергије; 

постављање, одржавање и поправка апарата за 

производњу енергије; постављање, одржавање и 

поправка машина и апарата за дистрибуцију и 

контролу енергије и пружање повезаних 

информација; постављање, одржавање и поправка 

радиолошких апарата; рестаурација машина које су 

истрошене или делимично уништене; заштита 

грађевина од влаге / изоловање објеката; 

информације у вези са изградњом; консултације о 

грађењу; постављање комуналних објеката на 

градилиштима; монтирање скела; асфалтирање; 

прање возила; полагање каблова; глачање каменом 

пловућцем; водоинсталатерске услуге; зидарство; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; подводне 

поправке; поправка електричних водова; рушење 

грађевина; изградња и одржавање цевовода; 

изградња и поправљање складишта; чишћење зграда 

(спољних површина); изградња фабрика; 

постављање, одржавање и поправка машина; 

чишћење возила; конструисање; уградња и поправка 

противпровалних аларма; уградња и поправка 

противпожарних аларма; постављање, одржавање и 

поправка машина, укључујући за нуклеарне 

електране, нуклеарна одлагалишта, постројења за 

производњу нуклеарног горива, постројења за 

поновну обраду нуклеарног горива, постројења за 

складиштење нуклеарног материјала и отпада; 

постављање, поправка и одржавање постројења за 

обогаћивање уранијума и сепарацију изотопа; 

отклањање сметњи на електричним апаратима; 

консултације у вези са изградњом, укључујући 

припрему планова изградње (планова са распоредом) 

и пројеката; рударство.   

Кл. 38:  пренос података путем интернета; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

пренос електронске поште; информације о 

телекомуникацијама; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; комуникација преко 

мреже оптичких влакана; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; обезбеђивање корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; стриминг (проток) 

података; услуге телеконференција; радио 

комуникације; сателитски пренос; пренос порука и 

слика посредством рачунара; емитовање радио 

програма (радио дифузија); пренос дигиталних 

датотека; комуникација мобилним телефонима; 
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комуникација преко рачунарских терминала; 

телекомуникационе услуге, нарочито пренос гласа, 

слика и информација локално и на даљину путем 

локалне рачунарске мреже, интернет и интранет 

мрежа, и услуге комуникације путем радија, 

телефона и телеграфа у областима повезаним са 

нуклеарном индустријом и енергијом.   

Кл. 39:  операције спасавања које се тичу 

ликвидације нуклеарних несрећа и несрећа са 

радијацијом у нуклеарним електранама, 

индустријским и другим деловима нуклеарног 

комплекса; информације о транспорту; информације 

у области магацинског складиштења укључујући 

складиштења природног уранијума, обогаћеног 

уранијума, осиромашеног уранијума, уранијум 

оксида, уранијум диоксида, концентрата уранијум 

оксида, уранијум хексафлуорида, плутонијума, 

горива за нуклеарне реакторе, изотопа за 

индустријске и медицинске примене, центрифуга за 

сепарацију изотопа уранијума, опреме за изградњу 

постројења за обогаћивање уранијума, потрошеног 

нуклеарног горива и озрачених склопова нуклеарних 

реактора који генеришу топлоту; информације у 

области умотавања природног уранијума, обогаћеног 

уранијума, осиромашеног уранијума, уранијум 

оксида, уранијум диоксида, концентрата уранијум 

оксида, уранијум хексафлуорида, плутонијума, 

горива за нуклеарне реакторе, изотопа за 

индустријске и медицинске примене, центри фуга за 

сепарацију изотопа уранијума, опреме за изградњу 

постројења за обогаћивање уранијума, потрошеног 

нуклеарног горива и озрачених склопова нуклеарних 

реактора који генеришу топлоту; транспорт опреме и 

нуклеарног горива за нуклеарне електране; превоз 

камионом; превоз трајектом; превоз бродом; 

изнајмљивање складишта; превоз аутомобилом; 

паковање робе; ледоломачке услуге; шпедиција; 

дистрибуција електричне енергије; услуге лучких 

радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; умотавање, 

амбалажирање, робе; пружање упутстава за вожњу за 

туристичке сврхе; превоз робе баржама; поморски 

превоз; железнички превоз; превоз и складиштење 

отпада; снабдевање водом; умотавање робе, 

укључујући умотавање природног уранијума, 

обогаћеног уранијума, осиромашеног уранијума, 

уранијум оксида, уранијум диоксида, концентрата 

уранијум оксида, уранијум хексафлуорида, 

плутонијума, горива за нуклеарне реакторе, изотопа 

за индустријске и медицинске примене, центрифуга 

за сепарацију изотопа уранијума, опреме за изградњу 

постројења за обогаћивање уранијума, потрошеног 

нуклеарног горива и озрачених склопова нуклеарних 

реактора који генеришу топлоту; транспорт; 

складиштење робе, укључујући складиштење 

природног уранијума, обогаћеног уранијума, 

осиромашеног уранијума, уранијум оксида, уранијум 

диоксида, концентрата уранијум оксида, уранијум 

хексафлуорида, плутонијума, горива за нуклеарне 

реакторе, изотопа за индустријске и медицинске 

примене, центрифуга за сепарацију изотопа 

уранијума, опреме за изградњу постројења за 

обогаћивање уранијума, потрошеног нуклеарног 

горива и озрачених склопова нуклеарних реактора 

који генеришу топлоту; дистрибуција енергије; 

услуге информација и консултација у области 

дистрибуције енергије и електричне енергије; 

истовар терета; испорука робе; складиштење; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика).   

Кл. 40:  склапање материјала по наружбини за друге; 

обрађивање метала, нарочито обогаћивање, 

конверзија и поновна конверзија уранијума и 

плутонијума и ласерска сепарација изотопа; 

рециклажа горива, руда, нуклеарних материјала, 

уранијума, плутонијума и нуклеарног отпада; обрада 

материјала, нарочито витрификација хемијских 

супстанци, нуклеарних материјала, нуклеарног 

отпада, производа фисије, радиоактивних материјала 

облагањем истих стакластим материјалима или 

стаклом; вулканизација (обрађивање материјала); 

галванизација; деконтаминација опасних материја; 

позлаћивање; облагање кадмијумом; ливење метала; 

услуге прављења котлова; магнетизација; облагање 

металом; облагање никлом; обрада воде; обрада 

дрвета; обрада нуклеарног горива, потрошеног 

нуклеарног горива, производа фисије, материјала 

који апсорбују неутроне, модератора неутрона и 

отпада; услуге механичке обраде метала и металне 

робе, нарочито стругање, глодање, бушење, тањење 

(блањање), утискивање и брушење; услуге топлотне 

обраде метала и металне робе, нарочито каљење, 

цементација, нитрација, размекшавање; 

пречишћавање ваздуха; прерада нафте; поновна 

обрада потрошеног нуклеарног горива и пружање 

повезаних информација; услуге производње и обраде 

горива и других извора енергије; производња 

енергије у нуклеарним електранама; услуге 

производње нуклеарног горива, конверзије и обраде 

нуклеарног горива; издавање генератора; 

посребривање; ласерско гравирање; услуге 

обогаћивања уранијума, нарочито обогаћивање и 

мешање уранијума; услуге обраде, поновне обраде, 

сепарације изотопа, искоришћења и конверзије 

горива, руда, нуклеарних материјала, уранијума, 

плутонијума и нуклеарног отпада; услуге обраде 

радиоактивног отпада; услуге обраде нуклеарних 

материјала; сортирање отпада и материјала за 

рециклажу (прерада); склапање материјала по 

наружбини за друге; рециклажа отпада и ђубрета; 

обрађивање метала; прерада отпада (трансформација); 

услуге варења; информације о обради материјала; услуге 
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уништавања, спаљивања и одлагања отпада, нуклеарног 

отпада и потрошеног горива; услуге одлагања 

нуклеарних материјала; производња енергије; облагање 

хромом; галванизација.   

Кл. 41:  организовање изложби за културне или 

образовне потребе; услуге обуке и образовања у виду 

часова, радионица, курсева на нивоу више школе и 

факултета, дописних курсева, спровођење наставе за 

учење на даљину на нивоу више школе и факултета, 

консултације, услуге испита из области образовања и 

пружање информација у областима повезаним са 

нуклеарном индустријом и енергијом; издавање 

књига; услуге професионалне преквалификације; 

испити из области образовања; настава / образовне 

услуге / услуге пружања обуке; образовне услуге, 

нарочито организовање и вођење часова обуке, 

онлајн часова, семинара, презентација и радионица у 

области нуклеарне индустрије и енергије; образовне 

услуге, нарочито вођење семинара и курсева обуке у 

области рада комерцијалних инсталација на 

нуклеарну електричну енергију; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; организовање и вођење 

семинара; организовање и вођење образовних 

форума уживо, организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење симпозијума; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конференција; обука (тренирање); пренос знања и 

искуства (обучавање).   

Кл. 42:  калибрација (мерење); консултације у области 

хемије; развој рачунарских платформи; инжењерске 

услуге; вођење студија техничког пројектовања у 

области нуклеарне индустрије и енергије; научна 

истраживања; научна истраживања, укључујући у 

области индустријског развоја, фармацеутских 

препарата, апарата и уређаја за медицинску радиологију 

и ветеринарску радиологију; анализе рачунарских 

система; хемијска анализа; геолошке експертизе; мерење 

радијације; инжењерско пројектовање; инжењеринг у 

области нуклеарне индустрије и енергије; испитивање 

материјала и производа; истраживања у области заштите 

животне средине; саветовање у области заштите 

животне средине; саветовање у области рачунарског 

софтвера; саветовање у области архитектуре и 

грађевине; услуге научних лабораторија у области 

нуклеарне и петрохемијске индустрије; услуге научних 

лабораторија и инжењеринга у области нуклеарне 

индустрије и енергије; активности и саветовање о 

истраживању и развоју у области нуклеарне физике, 

термофизике, корозије, неутронске физике и технологије 

и расејања неутрона, енергије, природних ресурса, 

укључујући уранијум; научно, техничко и инжењерско 

саветовање у области нуклеарног инжењеринга, 

радиометријске опреме, нуклеарних материјала, 

радиоактивних материјала, радиоактивног отпада, 

нуклеарног горива и праћења безбедности нуклеарних 

постројења; процена мерења у области радиоактивности; 

дизајнирање рачунарских система; контрола радијације; 

грађевинско пројектовање; инжењерске услуге; 

саветовање у вези са штедњом енергије; испитивање 

материјала; енергетска ревизија; мерење земљишта; 

геолошка испитивања терена; анализа воде; инсталирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; надгледање рачунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; софтвер у виду сервиса (СааС); одржавање 

рачунарског софтвера; дигитализација докумената 

(скенирање); конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; рачунарско 

програмирање; писање текстова о техници; умножавање 

рачунарских програма; услуге спољних фирми у области 

информационих технологија; научна и технолошка 

истраживања у области нуклеарне индустрије и енергије; 

технолошка истраживања; истраживања и развој нових 

производа за друге; саветодавне услуге из области 

технологије.   

Кл. 44:  медицинске услуге у области радиологије и 

нуклеарне медицине; медицински скрининг; услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије.   

Кл. 45:  контрола предузећа ради сигурности; 

консултације о обезбеђењу, нарочито у области 

нуклеарне индустрије и производње транспорта и 

дистрибуције енергије; консултације о 

интелектуалној својини; лиценцирање интелектуалне 

својине; услуге правног надзора; услуге припреме 

правних докумената; правно управљање дозволама; 

лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге]; 

праћење права интелектуалне својине за правно 

саветодавне сврхе.   
 

(111) 78687 (181) 26.07.2029. 

(210) Ж- 2019-1178 (220) 26.07.2019. 

 (151) 03.04.2020. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.04; 28.07.00; 29.01.06; 29.01.08 
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(591) црно-бела  

(511) Кл. 3:  гелови за козметичку употребу; гелови 

за успоравање старења за козметичке потребе; 

емулзије за лице за козметичке потребе; есенцијелна 

уља; козметичка паковања за лице; козметичке маске 

за лице; козметички освеживачи за кожу; козметички 

препарати за негу и третирање коже; козметички 

препарати за обнављање коже; козметички 

производи за хидратацију лица; козметички серуми; 

производи за негу тела и лепоту за козметичку 

примену; балзами, осим за медицинске сврхе; 

лосиони за успоравање старења; лосиони за 

хидратацију коже [козметички]; козметички 

лосиони; креме за избељивање коже; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; 

креме за регенерацију коже за козметичке потребе; 

козметички сетови; производи за чишћење коже; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

нечистоћа на кожи; маске за хидратацију коже; 

млеко за хидратацију; памучна вуна за козметичке 

сврхе; немедицински анти бактеријски козметички 

јастучићи; немедицински сапуни; немедицински 

препарати за негу коже; немедицински пилинзи за 

лице и тело; препарати за избељивање коже; 

парфимерија; препарати за негу коже против 

старења; средства за пилинг; хидратантни гелови 

[козметички]; хидратантни лосиони [козметички]; 

хидратантни препарати.  

Кл. 5:  амино киселине за медицинску употребу; 

витамински препарати и супстанце; витаминско 

минерални препарати; влажне медицинске марамице; 

гелови за дерматолошку употребу; екстракти 

лековитог биља; ензимски препарати за медицинску 

употребу; медицински лосиони за кожу; медицински 

препарати и супстанце; препарати за чишћење коже 

за медицинске потребе; препарати који садрже 

витамин А; препарати који садрже витамин Б; 

препарати који садрже витамин Д; препарати који 

садрже витамин Ц; фармацеутске супстанце; 

фармацеутски лосиони за кожу; хемијско-

фармацеутски препарати.  

Кл. 10:  апликатори за фармацеутске производе; 

апарати за вибромасажу; апарати за дермоабразију; 

апарати за естетску масажу; високофреквентни 

електромагнетни терапијски уређаји; електроде за 

медицинску употребу; електрични стимулатори за 

нерве који се примењују кроз кожу; инструменти за 

убризгавање без игала; једнократни хиподермални 

шприцеви за медицинске сврхе; медицински уређаји за 

увођење фармацеутских препарата у људско тело; 

нискофреквентни електромагнетни уређаји за терапију; 

рукавице од латекса за медицинске потребе; 

терапеутске маске за лице; уређаји за акупунктуру; 

уређаји за микродермоабразију; уређаји за третирање 

акни; хиподермичке игле; хиподермски аутоматски 

шприцеви; хируршки апарати и инструменти; 

шприцеви за медицинску употребу; уређаји за 

ултразвучну терапију; уређаји за електричну 

стимулацију за потребе физичке терапије.  

Кл. 41:  оранизовање такмичења у лепоти у области 

козметике и третмана хидратације; организовање и 

вођење колоквијума, конгереса, конференција, 

изложби, семинара и симпозијума за културне и 

едукативне сврхе у области козметике и третмана 

хидратације; услуге обуке у вештинама примене 

козметике и третмана хидратације; организовање и 

вођење радионица [обука] за примену козметике и 

третмана хидратације; практични тренинзи [обука 

путем демонстрације] за примену козметике и третмана 

хидратације; услуге едукације које се односе на негу 

лепоте; услуге едукације које се односе на козметичке 

третмане; едукација и тренинзи за третмане 

хидратације; публикација књига и текстова, осим 

рекламних текстова; публикација едукативног 

материјала за обуку у области примене козметике и 

третмана хидратације; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација у области примене 

козметике и третмана хидратације; пружање 

едукативних услуга у области примене козметике и  

третмана хидратације; практични тренинзи [обука 

путем демонстрације] у области третмана хидратације; 

професионално усмеравање у области третмана 

хидратације; информисање, саветовање и консултације 

у области примене козметике и третмана хидратације; 

услуге омогућавања коришћења он-лине часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике и третмана хидратације; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене козметике 

и третмана хидратације; организовање и вођење он-

лине едукативних форума; пружање услуга 

едукативних он-лине видео снимака, који се не могу 

преузимати; пружање услуга електронских публикација 

снимака, који се не могу преузимати.    

Кл. 44:  услуге лепоте, медицинске и козметичке 

услуге; салони лепоте; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; козметичке 

услуге, терапије и третмани, у области пигментације 

људске коже; медицинске услуге, наиме у области 

козметичке медицине; услуге медицинских, 

козметичких терапија и третмана; медицинске услуге, 

терапије и третмани, наиме у области естетске 

медицине; информисање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом коже после третмана 

хидратације; консултације и саветовање у вези са 

третмана хидратације; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на третмане хидратације; 

козметички третмани хидратације коже; третман 

подмлађивања коже путем хидратације; козметичка 

електролиза.  
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(111) 78688 (181) 19.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2014 (220) 19.12.2019. 

 (151) 09.04.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 

Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, kab. 

2401, 190000,  Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 39, 11000 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.25; 26.04.16; 26.11.06; 26.11.11; 26.13.25; 

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, бела  

(511) Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање 

кабловске телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос дигиталних 

датотека; пренос електронске поште; пренос порука 

и слика посредством рачунара; пренос телеграма; 

пренос факсимилом; пренос честитки путем 

интернета; пружање услуга онлајн форума; пружање 

услуга телекомуникационих канала за услуге 

телешопинга; радио комуникације; сателитски 

пренос; слање порука; стриминг [проток] података; 

телеграфске услуге; телекс услуге; телефонске 

комуникације; телефонске услуге; услуге 

видеоконференција; услуге говорне поште; услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге]; 

услуге новинских агенција; услуге телеграмског 

комуницирања; услуге телекомуникационог 

усмеравања и повезивања; услуге телеконференција; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама.   

 

Кл. 39:  бродски превоз робе; ваздушни превоз; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне енергије; 

допуњавање аутомата за продају; допуњавање банкомата 

готовином; достава новина; достава порука [курирска 

служба]; достава робе наручене поштом; железнички 

транспорт; изнајмљивања мотора ваздухоплова; 

изнајмљивање аутомобила; изнајмљивање ваздухоплова; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража; 

изнајмљивање електричних винских подрума 

[фрижидера]; изнајмљивање замрзивача; изнајмљивање 

инвалидских колица; изнајмљивање контејнера за 

складиштење; изнајмљивање коња; изнајмљивање 

навиогационих система; изнајмљивање простора за 

паркирање; изнајмљивање просторија за хлађење; 

изнајмљивање пртљажника за кров на возилима; 

изнајмљивање путничких аутобуса; изнајмљивање 

путничких вагона; изнајмљивање ронилачких звона; 

изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање 

складишта; изнајмљивање теретних вагона; 

изнајмљивање трактора; изнајмљивање тркачких 

аутомобила; изнајмљивање чамаца; информације о 

саобраћају; информације о складиштењу; 

информације о транспорту; испорука енергије; 

испорука пошиљки; испорука робе; испорука цвећа; 

истовар терета; курирске услуге [достава пошиљки 

или робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке 

услуге; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; организовање крстарења; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

паковање поклона; паковање робе; паркирање 

возила; пилотирање; подводна спасавања; подизање 

потопљених бродова; поморски превоз; посредовање 

у вези са бродовима; посредовање у транспорту; 

посредовање у услугама шпедиције; пратња путника; 

превоз амбулантним колима; превоз аутобусом; 

превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима; 

превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

превоз излетничким бродовима; превоз и 

складиштење отпада; превоз камионом; превоз 

колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз 

путника; превоз робе баржама; превоз туриста; 

прикупљање рециклираних производа [транспорт]; 

пружање упутстава за вожњу за туристичке сврхе; 

путничке резерва ције; резервација превоза; 

резервисање места за путовања; речни превоз; 

селидбене услуге; складиштење; складиштење 

пртљага; складиштење робе; складиштење чамаца, 

бродова; снабдевање водом; спасавање бродова; 

спасилачке операције [у транспорту]; такси превоз; 

тегљење; трајектни превоз; трамвајски превоз; 

транспортне услуге; уговарање услуга путничког 

превоза за друге коришћењем мрежне апликације; 

умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама 

канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару; 

услуге заједничког коришћења аутомобила [кар 

шеринг]; услуге комерцјалног превоза терета; услуге 
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лучких радника; услуге ношења терета од стране 

носача; услуге превоза за туристичка разгледања; 

услуге превоза робе тегљачем; услуге спашавања 

[транспорт]; услуге флаширања [пуњења боца]; 

физичко складиштење електронски сачуваних 

података и докумената; франкирање поште; 

цевоводни транспорт; шпедиција.   
 

(111) 78689 (181) 25.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2053 (220) 25.12.2019. 

 (151) 09.04.2020. 

(732) Ненад Бјеговић; Дејан Туфегџић and 

Владимир Буињац, Булевар краља Александра 472, 

Београд, RS; Џона Кенедија 1/20, 11080, Земун-

Београд, RS i Козарачка 41, Нова Пазова, RS 

(740) АОД МСА ИП– Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.12; 21.01.25; 26.11.03; 26.11.10; 27.05.01; 

27.05.04; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, сива, бела, зелена, црна  

(511) Кл. 9:  магнетни носачи података, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални 

носачи података; опрема за обраду података; рачунарски 

софтвер; апликације за мобилне телефоне; видео 

садржаји који се преузимају са Интернета [даунлоуд]; 

електронске публикације.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

материјали за обуку и наставу; фотографије.  

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

маскенбал.  

Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; маске; 

апарати за видео игре.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; производња, 

продукција и дистрибуција рекламних видео 

садржаја; организовање промоција; рекламирање 

догађаја у вези са заштитом животне средине.  

Кл. 41:  образовне услуге; спортске и културне 

активности; академије [образовне]; услуге разоноде; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање догађаја у вези са заштитом животне 

средине; организовање конференција и семинара; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање костимираних забавних догађаја; 

услуге пружања обуке; производња филмова, 

организовање филмских пројекција; продукција 

радио и телевизијских програма; телевизијска забава; 

услуге филмских студија и филмске и видео 

продукције; режирање филмова; дистрибуција 

филмова и видео садржаја; производња и 

организовање позоришних представа; извођење 

представа уживо; планирање забава; услуге онлајн 

игара; пружање услуга компјутерских игара; 

електронско издаваштво; издаваштво штампаних 

материјала, нарочито часописа, брошура, каталога и 

промотивних издања.  

Кл. 42:  пројектовање и развој рачунарског хардвера 

и софтвера; софтвер као услуга [СааС]; истраживања 

у области заштите животне средине.  
 

(111) 78690 (181) 06.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1923 (220) 06.12.2019. 

 (151) 14.04.2020. 

(300) 4560731 FR  18.06.2019.  FR. 

(732) PROTEIN SCIENCES CORPORATION, 

1000 Research Parkway, MERIDEN, CONNECTICUT 

06450, US 

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

(540) 

ZACGENVA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 78691 (181) 21.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1835 (220) 21.11.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) Unilever N.V., Weena 455 , Rotterdam 3013 AL, NL 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРД ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TWISTER 

(511) Кл. 30:  Сладолед; водени сладолед; смрзнуте 

посластице.  
 

(111) 78692 (181) 02.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1900 (220) 02.12.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, ul. 

Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch.pom.1N, kab. 2401, 

190000, Saint petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, 11000 Београд 

(540) 
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(531) 25.07.07; 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 28.05.00; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, бела.  

(511) Кл. 1:  препарати за сагоревање [хемијски 

додаци за моторна горива, лепкови за индустријску 

употребу, соли за конзервисање, осим за храну, 

помоћне течности које се користе са абразивима, 

убрзавачи вулканизације, раствори против стварања 

пене за акумулаторе раствори против стварања пене 

за батерије, ацетати [хемикалије], ацетат целулозе, 

непрерађен, бактериолошки препарати за 

ацетификацију, сирћетни анхидрид, ацетон, 

ацетилен, ацетилен тетрахлорид, киселине, хемијски 

препарати за кондензацију, хемијска једињења 

отпорна на киселине, препарати за финалну обраду у 

производњи челика, актинијум додаци, хемијски, за 

муљеве нафтних бушотина, хемијски додаци за 

муљеве нафтних бушотина, хемијски додаци за 

моторна горива, детерџентни адитиви за бензин, 

детерџентни додаци за бензин, лепљиве материје за 

хируршке завоје, препарати за омекшавање воде, 

трагакант гума за индустријске намене, активни 

угаљ, потисни гасови за аеросоле, редукциони, 

агенси за употребу у фотографији, лепкови за 

плакате, агар-агар, аглутинанти, спајачи за бетон, 

пољопривредне хемикалије изузев фунгицида, 

хербицида, инсектицида и паразитицида, смесе за 

поправљање унутрашњих гума, албумин 

[животињски или биљни, СИ ров], јодизовани 

албумен, беланчевине слада, албуминизовани папир, 

алкали, каустични алкали, земно-алкални метали, 

алкохол, етил алкохол, алдехиди, морске алге 

[ђубриво], морска трава [ђубриво], хемијске 

супстанце за конзервирање намирница, хемијски 

препарати за лакше легирање метала, глиница 

алумин, алуминијумова стипса, алуминијум хидрат, 

алуминијум силикат, алуминијум хлорид, 

алуминијум јодид, стипса, хемикалије за припрему 

земљишта америцијум, скроб за индустријску 

употребу, хемикалије за претварање скроба у течност 

[агенси за одлепљивање], амонијум соли [нишадор], 

сона киселина, амонијачне соли, амонијак, амонијак 

алдехид, амонијачна стипса, амил ацетат, амил 

алкохол, безводни амонијак, анхидриди, животињски 

угаљ, животињске беланчевине [сиров материјал], 

антранилна киселина, супстанце против детонација 

за моторе са унутрашњим сагоревањем, антифриз, 

средства против стврдњавања, антимон, антимон 

оксид, антимон сулфид , туткало за употребу у 

хемијској индустрији, гума арабика за индустријску 

употребу, лепљиви препарати за калемљење дрвета, 

препарати за пуњење шупљина на дрвећу [у 

шумарству], раствори сребрне соли за посребривање, 

аргон, олово арсенат, арсеник, арсенова киселина, 

астатин, гориво за нуклеарне реакторе, хемикалије за 

декарбонизацију мотора, самотонирајући папир 

[фотографски], хемикалије за избељивање текстила, 

азот, азот субоксид, азотна ђубрива, азотна киселина, 

енолошки бактерициди [хемијски препарати који се 

користе у прављењу вина], фиксири за фотографију, 

купке за галванизацију, раствори за тонирање 

[фотографски], натријум карбонат [калцинирана 

сада], баријум, баријум оксид, барит, баријумов 

папир, једињења баријума, средства за спречавање 

пуцања женских чарапа, базна једињења, базе 

[хемијски препарати], хемикалије за производњу 

емајл а, изузев пигмената, боксит, бентонит, 

киселине на бази бензола, деривати бензола, 

бензоева  киселина, бензоев сулфид, сахарин, 

беркелијум, хемикалије за аерацију бетона, средства 

за конзервацију бетона, изузев боја и уља, калајев 

бихлорид, калијум бихромат, бихромат соде, агенси 

за избистравање и конзервисање пива, биохемијски 

катализатори, калијум диоксалат, манган диоксид, 

бизмут, базни галат бизмута, препарати за влажење 

који се користе у избељивању, хемикалије за 

избељивање воска, дрвена смола, алкохол из дрвета, 

дрвена пулпа, сирћетна киселина, ацетатна киселина, 

боракс, борна киселина за индустријску употребу, 

муљ нафтних бушотина, препарати за лемљење, 

хемикалије за спречавање кондензовања, катеху, 

екстракт индијског дрвета, каинит, калцијум 

цијанамид [вештачко ђубриво], калифорнијум, 

супстанце за пластифицирање, заштитна средства за 

гуму, карбонати, магнезијум карбонат, угљеник 

[карбон], угљеник дисулфид, угљена [карбонска] 

киселина, карбиди, калцијум карбид, лутецијум 

[касиопиум] касиопиум [лутецијум], катализатори, 

целулоза, папирна пулпа, вискова. металуршки 

цемент фермиум, керамичке глазуре, церијум, соли 

ретких земних метала, цезиЈум, кетон, препарати од 

угља животињског порекла, угљеник за филтере, 

угаљ од костију, крвни угаљ, препарати за очување 

угља, лепа к за чизме и ципеле, кречни ацетат. 

кречни карбонат, кречни хлорид, хемикалије за 

чишћење димњака, хемикалије за обнављање коже, 

индустријске хемикалије, хемијски препарати за 

научну употребу, осим за медицинску или 

ветеринарску употребу, хемијски реагенси, који нису 

за медицинску или ветеринарску употребу, 

модераторит [успоривачи] за нуклеарне, фисиони 

хемијски елементи, хемијске супстанце за 

лабораторијске анализе, не за медицинску или 

ветеринарску употребу, хемијски препарати за 

лабораторијске анализе, не за медицинску или 

ветеринарску употребу, хлорати, хлор, 

хидрохлорати, хлороводонична киселина, солна 

киселина. хромати, стипса од хрома, хром оксид, 

соли хрома, хромна киселина, мастика за кожу, лепак 

за пнеуматике , цемент за поправку сломљених 

предмета, хемикалије за водо-отпорност цемента, 

изузев боја, средства за конзервирање цемента, 
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изузев боја и уља, течности за хидрауличне системе, 

восак за калемљење дрвећа, лимунска киселина за 

индустријску употребу, препарати за бистрење шире, 

туткала за фину обраду и пуњење, лепкови за тапете, 

супстанце за бистрење вина, колодијум, соли за 

бојење метала, премази, изузев уља, за кожу, 

раствори за натапање коже, заштитна средства за 

цвеће, конзерванси за употребу у фармацеутској 

индустрији, хемијски препарати за употребу у 

фотографији, сензибилисане тканине за фотографију, 

фотоосетљиве плоче, корозивни препарати, 

препарати за штављење коже, препарати за 

штављење сирове коже, тартар крем за хемијске 

намене, кротон алдехид, криогени препарати, лепак 

за кожу, хемикалије за преливање коже, хемикалије 

за импрегнацију коже, плави витриол, бакар сулфат 

[плави ВИТрИОЛ], киријум, раствори за цијанидне 

отисне, цијаниди [прусијати], цијаниди, 

фероцијаниди, цимен, препарати за одмашћивање у 

производним процесима, препарати за уклањање 

масти за употребу у процесу производње, препарати 

за одлепљивање и одвајање, препарати за 

одлепљивање, препарати за одлепљивање и 

раздвајање, дисперзанти уља, препарати за 

одстрањивање смоле, растварачи смоле, 

дефолијанти, препарати за одвајање од калупа, 

супстанце за уклањање политуре, препарати за 

дехидрацију за индустријску употребу, 

дезинкрустанти, средства против стварања коре, 

детерџенти за употребу у производним процесима, 

декстрин [лепак], дијагностички препарати, не за 

медицинску или ветеринарску употребу, дијастазе 

[ензими] за индустријску употребу, диазо папир, 

средства за обнављање грамофонских плоча; 

дестилована вода, доломит за индустријску 

употребу, препарати за стврдњавање метала, 

диспрозијум, вода са електролитима за пуњење 

батерија, закисељена вода за пуњење акумулатора, 

глицерин за индустријску употребу, тешка вода, 

средства за бистрење, препарати за бистрење, 

јоноизмењивачи [хемијски препарати], средства за 

флеш-лампе, препарати за уштеду горива, реагенсни 

папир, не за медицинску или ветеринарску употребу, 

антистатички препарати, осим за употребу у 

домаћинству, соли за галванске батерије, соли за 

галванске ћелије, препарати за непрозирност емајла, 

препарати за затамњење стакла, хемикалије за бојење 

емајла, фотографске емулзије, емулгатори, 

сензибилисане фотографске плоче, препарати за 

лепљење, ђубрива, ензимски препарати за 

индустријску употребу, ензими за индустријску 

употребу, епоксидне смоле, непрерађене, препарати 

за пречишћавање гаса, ербијум, алкохолни раствор 

сирћета [разређена сирћетна киселина], тест папир, 

хемијски, естери, етан, етри, етил етар, гликол етар, 

метил етар, диетил етар, хемикалије за спречавање 

стварања мрља на тканинама, еуропијум, смеше за 

гашење ватре, брашно за индустријску употребу, 

соли гвожђа, ферменти за хемијску употребу, 

феротипске плоче [фотографске], препарати за 

ђубрење, препарати за заштиту од ватре, смеше за 

резање навоја, препарати за филтрирање у 

индустрији пића, фисиони материјал за нуклеарну 

енергију, фиксирни раствори [фотографски], сумпор 

у праху за употребу у хемији, супстанце за гашење 

креча, флуорини, једињењафлуорита, 

флуороводонична киселина, графит за индустријску 

употребу, везивна средства за ливење, препарати за 

калупљење у ливницама, хемијски додаци за 

инсектициде, хемијски додаци за фунгициде, мравља 

киселина, мрављи алдехид за употребу у хемији, 

препарати за израду сукна који се користе у 

текстилној индустрији, препарати за израду сукна, 

францијум, кочиона течност, чађ за индустријску 

употребу, хемијски препарати за димљење меса; 

гадолинијум, гал шишарке [биљне структуре које 

формирају инсекти], галова киселина за производњу 

мастила, галијум, фотографски папир, галотанинска 

киселина, препарати за галванизацију, гамбир, 

гасови за заваривање, згуснути гасови за 

индустријску употребу, желатин за употребу у 

фотографији, желатин за индустријску употребу, 

камена со, гетери [хемијски активне супстанце], суви 

лед [угљен-диоксид], лепак за хватање птица, 

глукозиди, глицериди, гликол, хемикалије за 

избељивање масти, масне киселине, мастика за 

калемљење дрвећа, гуано, гурјун смола за употребу у 

производњи лака, хелијум, холмијум, хормони за 

убрзано сазревање воћа, хемикалије у хортикултури, 

изузев фунгицида, хербицида, инсектицида и 

паразитицида, уља за конзервирање намирница, уља 

за припрему коже у процесу производње уља за 

потамњивање коже, адитиви за дисперзију нафте, 

адитиви за дисперзију уља, хемикалије за бељење 

уља, хемикалије за пречишћавање уља, хумус, 

хидрати, угљени хидрати, хидразин, хидроген, 

хипохлорит соде, хипосулфити, хемикалије за 

водоотпорност текстила, хемикалије за импрегнацију 

текстила, хемикалије за водоотпорност коже, јод за 

хемијску употребу, јодизоване соли, јодна киселина, 

јод за индустријску употребу, изотопи за 

индустријску употребу, кинеска иловача, кинеска 

глина, каолин, кизелгур, инфузоријска земља, 

криптон, млечна киселина, млечни ферменти за 

хемијску употребу, лантан, препарати за спречавање 

тамњења сочива, литијум оксид, литијум, зидарски 

конзерванси, изузев боја и уља, конзерванси за 

зидове, изузев боја и уља, магнезит, магнезијум 

хлорид, манганат, кора мангровог дрвета за 

индустријску употребу, хемикалије за матирање 

стакла, жива, живине соли, живин оксид металоиди, 

соли племенитих метала за индустријску употребу, 
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препарати за жарење метала, метан, хемијски 

препарати за спречавање настанка буђи, минералне 

киселине, соли за индустријску употребу, препарати 

за влажење за употребу при бојењу, нафталин, 

неодимијум, нептуниум, неутрализатори отровних 

гасова, хемијски препарати за заштиту пшенице од 

кукоља, хемијски препарати за спречавање појаве 

кукоља пшенице, уранијум нитрати, сензибилисане 

плоче за офсет штампу, олеинска киселина, оливин 

[силикатни минерал], соли од злата, кисела со, 

оксалати оксална киселина, кисеоник за употребу у 

индустрији, хидроген пероксид за индустријске 

намене, паладијум хлорид, папир од нитрата, 

фотометрички папир, сензибилисан папир, лакмус 

папир, пектин [фотографски], сода перборат, 

перкарбонати, перхлорати, персулфати, персумпорна 

киселина, фенол за индустријску употребу, фосфати 

[ђубрива], шљака [ђубрива], фосфор, суперфосфати 

[ђубрива], папир за шеме, фосфорна киселина, 

платна за шеме, фотографски развијачи, 

фотографски сензибилизатори, пикринска киселина, 

пластика, непрерађена, пластисоли, олово ацетат, 

олово оксид, плутонијум, полонијум, кромпирово 

брашно за индустријску употребу, тресетне подлоге 

за хортикултуру, поташа, калијум, калијумова вода, 

празеодијум, прометијум, протактинијум, протеини 

[сировина], пирогална киселина, квебрако за 

индустријску употребу, синтетичке смоле, 

непрерађене, вештачке смоле, непрерађене, 

радиоактивни елементи за научну употребу, радон, 

радијум за научну употребу, расхлађивачи, нус-

производи прераде житарица за индустријску 

употребу, акрилне смоле, непрерађене, ренијум, 

рендгенски филмови, сензибилисани али 

неосветљени, смесе за поправку пнеуматика, смесе 

за поправку гума, рубидиум, ливачки песак, 

салицилна киселина, шалитра, самаријум, умаци за 

прераду дувана, сапун [метални] за индустријску 

употребу, скандијум, себацинска киселина, соли 

[хемијски препарати} со, сирова, хромне соли, соли 

[ђубрива}, селен, супстанце за очување семена, 

силикати, силикон, силикони, натријум, сулфиди, 

хемикалије за заваривање, хемикалије за пемљење , 

калцинирана сода, каустици за индустријску 

употребу, каустична сода за индус-т;ријску 

употребу, натријумове соли [хемијска једињења], 

сумпор, бизмут субнитрат за хемијску употребу, 

баријум сулфат, барит, спинел [минерал оксида}, 

стеаринска киселина, стронцијум, чађ за 

индустријску или пољопривредну употребу, 

течности за уклањање сулфата из батерија, течности 

за уклањање сулфата из акумулатора, сулфонска 

киселина, сумпораста киселина, сумпорна киселина, 

сумак за употребу у штављењу, хемикалије за 

употребу у шумарству, изузев фунгицида, 

хербицида, инсектицида и паразитицида], талк 

[магнезијум силикат], препарати за штављење, 

танин, материје за штављење, соли калцијума, 

танинска киселина, брашно од тапиоке за 

индустријску употребу, тартар, који није за 

фармацеутску употребу, тартарска киселина, 

техницијум, телуријум, површински активни 

хемијски агенси, напонски активни агенси, тербијум, 

хемикалије за бојење стакла~ препарати за 

спречавање тамњења стакла, хемикалије против 

замагљивања прозора, земља за узгајање биљака, 

фулерова земља за употребу у текстилној 

индустрији, ретка земља, иловача, угљеник 

тетрахлорид, тетрахлориди, препарати за влажење 

који се користе у текстилној индустрији, препарати 

за влажење за употребу у текстилној индустрији, 

талијум, тиокарбанилид, тулијум, торијум, титанијум 

диоксид за индустријску употребу, титанит, толуен, 

толуол, тресет [ђубриво], средства за конзервацију 

керамичких плочица, изузев боја и уља, тунгуска, 

волфрамова, киселина, уранијум, уранијум оксид, 

водено стакло [топљиво стакло], омекшивачи меса за 

индустријску употребу, хемијски прпарати за 

спречавање болести винове лозе, вински алкохол, 

соли за тонирање [фотографски], препарати за 

вулканизацију, витерит, ксенон, итербијум, итријум, 

хлориди, сулфати, цирконијум-диоксид, препарати за 

побољшање кувања, за индустријску употребу, 

испарљиви алкали [амонијака] за индустријску 

употребу, амонијак [испарљиви алкали] за 

индустријску употребу, алкални јодиди за 

индустријску употребу, алкални метали, соли 

алкалних метала, алкалоиди, алгинати за 

индустријске намене, алуминијум, пасте за 

штиркање [лепљиве], осим за канцеларијску или 

употребу у домаћинству, соли амонијака, угаљ 

животињског порекла, сребро нитрат, хемикалије за 

избељивање боје за индустријску употребу, 

препарати против клијања за биљке, нитрати, 

лепкови за зидне плочице, баријум сулфат, 

хемикалије за производњу боја, метил бензол, метил 

бензен, сода бикарбона за хемијску употребу, 

биолошки препарати [осим за употребу у медицини 

или ветерини], препарати за бељење [уклањање боје] 

за индустријску употребу, средства за уклањање боја 

за индустријску употребу, сензибилисани филмови, 

неосветљени, препарати за дестилацију дрвеног 

алкохола, топитељи за тврдо лемљење, топитељи за 

меко лемљење, бром за хемијску употребу, 

карболинеум за заштиту биљака, флокуланти , 

лецитин [сировина], супстрати за узгајање без земље 

[за употребу у пољопривреди], естри целулозе за 

индустријску употребу, казеин за индустријску 

употребу, целулозни деривати [хемикалије], етри 

целулозе за индустријску употребу, бактеријски 

препарати, осим за уriотребуу медицини и ветерини, 

бактериолошки препарати, осим за медицинску и 
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ветеринарсну употребу, културе микроорганизама, 

осим за медицинску или ветеринарску употребу, 

угљена чађ за индустријску употребу, 

кинематографски филмови, сензибилизирани али 

неосветљени, кинематографски филм, сензибилисан 

али неосветљен, кобалт оксид за индустријску 

употребу, лепак за индустријску употребу, уља за 

штављење коже, креозот за употребу у хемији, 

смеше за производњу грамофонских плоча, 

препарати за издвајање масти, распршивачи за 

пластику, растварачи за лакове, вештачки 

заслађивачи [хемијски препарати], хемикалије за 

пречишћавање воде, омекшивачи за индустријску 

употребу, материјали за филтрирање од непрерађене 

пластике, материјали од хемијских супстанци за 

филтрирање, материјали од минералних супстанци за 

филтрирање, материјали од биљних супстанци за 

филтрирање, глукоза за индустријску употребу, 

глутен [лепак], осим за канцеларијску или употребу 

у домаћинству, смоле [лепкови] за индустријске 

намене, хемикалије за спречавање влаге у зидарству, 

изузев боја, рибље туткало, изузев за употребу у 

канцеларијама, домаћинству или у прехрани, агенси 

за конзервирање пива, синтетички материјали за 

упијање уља, керамички материјали у форми 

честица, за филтритање, компост, смеше за 

производњу техничке керамике, дијатомејска земља, 

средства за нагризање метала, препарати за 

регулацију раста биљака, препарати за уклањање 

каменца, осим за употребу у домаћинству, морска 

вода за индустријску употребу, препарати од 

микроелемената за биљке, камфор, за индустријску 

употребу, хемијски појачивачи за папир, хемијски 

појачивачи за гуму, хумус за ђубриво, магнетне 

течности за индустријску употребу, течност за серво 

управљање, трансмисионе течности, препарати 

против прегрејавања расхладних средстава за 

моторе, керамичке смесе за печење [грануле и прах], 

расхладне средства за моторе возила, хемијска 

средства за испирање радијатора, маса за пуњење 

каросерије аутомобила, гит за каросерију 

аутомобила, елеткрофорензични гелови, стакларски 

гит, експандирана глина за хидропонски раст биљака 

[супстрат], препарати за уклањање тапета, хемијски 

адитиви за уља, уљани цемент [гит], гени семена за 

пољопривредну производњу, матичне ћелије, које 

нису за медицинске или ветеринарске намене, 

културе биолошких ткива, осим за медицинске или 

ветеринарске намене, ђубриво од рибљег брашна, 

ензимски препарати за индустрију хране, ензими за 

индустрију хране глукоза за индустрију хране, 

лецитин за индустрију хране, лецитин за употребу у 

индустрији, пектин за индустрију хране, пектин за 

употребу у индустрији, тартар крем за прехрамбену 

индустрију, тартар крем за индустријску употребу, 

алгинати за индустрију хране, глутен за индустрију 

хране, глутен за индустријске намене, лактоза за 

индустрију хране, лактоза за индустријске намене, 

лактоза [сировина], млечни ферменти за 

прехрамбену индустрију, млечни ферменти за 

индустријске намене, казеин за прехрамбену 

индустрију, шпиритуси амонијум хлорида, 

хемикалије за производњу пигмената, препарати 

микроорганизама, осим за медицинску или 

ветеринарску употребу, баштенска земља, препарати 

за каљење метала, глутаминска киселина за 

индустријску употребу, екстракти чаја за употребу у 

производњи фармацеутских препарата, екстракти 

чаја за употребу у индустрији хране, органска 

биомаса [ђубриво], екстракти чаја за употребу у 

производњи козметике; колаген за индустријске 

намене, силицијум карбид [сировина], помоћна 

средства [ађуванти], која нису за медицинске и 

ветеринарске намене, витамини за употребу у 

производњи додатака исхрани, витамини за 

прехрамбену индустрију, антиоксиданти за употребу 

у производњи, антиоксиданти за употребу у 

производњи козметике, антиоксиданти за употребу у 

производњи фармацеутских препарата, антиоксиданти 

за употребу у производњи додатака исхрани, протеини 

за употребу у производњи, протеини за употребу у 

производњи додатака исхрани, протеини за 

прехрамбену индустрију, амонијум нитрат, витамини за 

употребу у производњи фармацеутских препарата, 

витамини за употребу у производњи козметике, 

флавоноиди [фенолна једињења] за индустријску 

намену, тимол за индустријску намену, горњи слој 

земљи шта [црница],уље за преноснике, смоле пол 

имера, непрерађене, хемијски премази за офтамолошка 

сочива, каломел [живин хлорид], животињско ђубриво, 

ксилол, ксилен, бензен, бензол, графен, гипс за 

употребу као ђубриво, нано прах за индустријске 

намене, полимери на бази дендримера за употребу у 

производњи фармацеутских капсула, хемијски 

препарати за спречавање болести житарица.   

Кл. 4:  пчелињи восак, шпиритус од метил алкохола, 

алкохол [гориво], горива на бази алкохола, папирне 

траке за потпаљивање ватре, дрвени опиљци за 

потпаљивање ватре, потпаљивачи, антрацит, 

препарати против проклизавања каишева, ремења, 

свећице за божићне, масти за оружје, препарати за 

везивање прашине за чишћење, огревно 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 
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осветљавање, гас за осветљавање, гориво за 

осветљавање, уље за подмазивање, бензин, нафтни 

етар, лигроин, фитиљи за свеће, желе од петролеја за 

индустријску употребу, дизел уље, гасно уље, 

плинско гориво, плинско уље, графит за 

подмазивање, уља од угљеног катрана, угљена нафта, 

уља за заштиту зидова, 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, олеин, озокерит, 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, погонско гориво, моторно гориво, уље за 

ложење, уље за сагоревање, додаци, који нису 

хемикалије, за моторна горива, масти за заштиту 

каже, индустријска уља, згуснути гас [гориво], 

рицинусово уље за индустријске сврхе, уља за 

конзервацију каже, течности за сечење, уља за боје, 

нискокалорични плин, моторна уља, мирисне свеће, 

електрична енергија, етанол [гориво], материјал за 

паљење ватре, смесе за упијање прашине, бензин, 

гориво из биомасе, бензинска гориво, ксилен гориво, 

восак за скије, ланолин за употребу у производњи 

козметике, пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике.   

Кл. 9:  3Д наочаре, close-up сочива, wah-wah педале, 

аерометри, азбестна одећа за заштиту од ватре, 

азбестне рукавице за заштиту од несреће, 

актинометри, акумулатор, електрични, 

акумулаторске посуде, акустичне мембране, 

акустичне спојнице, акустични аларми, акустични 

цевоводи, акцелерометри, аларми, алармна звона, 

електрична, алкометри, алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента], амперметри, аноде, анодне 

батерије, антене, антикатоде, апарат за мерење 

нагиба, апарат за регулисање топлоте, апарат за 

транспирацију кисеоника, апарат за центрирање 

фотографских слајдова, апарати за анализирање 

хране, апарати за анализу ваздуха, апарати за 

балансирање, апарати за бележење времена, апарати 

за гашење ватре, апарати за глачање фотографских 

снимака, апарати за даљинско управљање, апарати за 

демагнетизацију магнетних трака, апарати за 

дестилацију за научне потребе, апарати за дисање за 

подводно пливање, апарати за дисање, изузев за 

вештачко дисање, апарати за замену игала на 

грамофон има, апарати за интерну комуникацију, 

апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за 

медицинску употребу, апарати за мерење, апарати за 

мерење брзине [фотографски], апарати за мерење 

дебљине каже, апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење раздаљине, апарати за мерење 

удаљености, апарати за обраду података; апарати за 

обуку, апарати за праћење, који нису за употребу у 

медицини, апарати за поморску сигнализацију, 

апарати за пренос звука, апарати за прецизна 

мерења, апарати за проверу брзине возила, апарати 

за проверу поштанских марака, апарати за 

пројекцију, пројектори, апарати за репродуковање 

звука, апарати за сателитску навигацију, апарати за 

сечење филм~~ апарати за снимање звука, апарати за 

суфлирање [телепромптери], апарати за сушење 

фотографских снимака, апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу, апарати за увећавање 

[фотографски], апарати за ферментацију 

[лабораторијски], апарати за цртање шема, апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком, апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, не за 

медицинску употребу, апарати и инструменти за 

астрономију, апарати и инструменти за вагање, 

апарати и инструменти за физику, апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота, апертометри [оптика], 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати, арматуре [за струју], аудиовизуелни 

апарати за обуку, аудио и видео пријемници, аудио 

интерфејси, аудио миксете, аутоматски индикатори. 

ниског притиска у гумама возила, ауто-радио, 

бакарна жица, изолована, банкомати [АТМ], 

барометри, батерије, електричне, батерије, 

електричне, за возила, батерије за електронске 

цигарете, батерије за осветљавање, бежични 

телефони, бетатрони, биочипови, блицеви 

[фотографски], блиц лампе [фотографске], браве, 

електричне, бројачи, бројачи корака, бројачи обртаја, 

бројачи навоја, ваге, ваге за бебе, ваге за купатила, 

ваге са анализатором телесне масе, вакумметри, 

вакумске цеви [радио], вариометри, ватрогасна 

црева, ватростално стакло [лабораторијска], ветроказ 

за одређивање правца ветра, ветромери 

[анемометри], видео екрани, видео касете, видео 

рекордери, видео телефони, видео-траке, видео 

уређаји за надгледање беба, визири за шлемове, 

вискови, високофреквентни апарати, возачке 

рукавице, вођице или олово за дубиномере, воки-

токи, вокмен, волтметри, временски прекидачи, 

аутоматски, галванске батерије, галванометри, 

галванске ћелије, гасометри [инструменти за 

мерење], геодетске справе и инструменти, говорне 

цеви, грамофон и, гранични мерац [столарија], 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани, даљинометри, 

датотеке слика које се могу преузимати, ДВД 

плејери, двогледи; дензиметри, дензитометри, 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте, детектори, детектори дима, детектори 

фалсификованог новца, дигиталне метеоролошке 
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станице, дигитални знаци, дигитални рамови за 

фотографије, дигитални термостати за контролу 

климатизације, дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу, динамометри, диоде које 

емитују светло [ЛЕД], дисаљке, диск драјвери за 

рачунаре, дискови за снимање звука, дистрибуционе 

конзоле [за струју], дифракциони апарат у 

микроскопији за преламање спектра, ДНА чипови, 

дозиметри, дубиномери, дубиномери, мерачи дубине 

мора, еквилајзери [аудио апарати], екрани за 

фотогравуру, електрифициране ограде, електрична 

звона на вратима; електричне жице, електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електричне инсталације за спречавање 

провала, електричне спојнице, електричне 

УТИЧНИце; електрични адаптери, електрични 

апарати за даљинско паљење, електрични апарати за 

комутацију, електрични водови, електрични каблови, 

електрични колектори, електрични претварачи, 

електрични проводници, електрични утикачи, 

електрични цевоводи, електродинамички апарати за 

даљинско управљање сигналима, електродинамички 

апарати за даљинску контролу железничке пруге, 

електролизатори, електромагнетни калемови, 

електронске етикете за производе, електронске 

интерактивне табле, електронске огрлице за дресуру 

животиња, електронске оловке [за видео-дисплеје], 

електронске партитуре које се могу преузети он-лајн, 

електронске публикације које се могу преузимати, 

електронске табле за обавештења, електронске цеви 

за појачавање, електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски нумерички дисплеји, 

електронски планери, електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата, емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; епидијаскопи, 

ергометри, железнички сигурносни уређаји, жица за 

осигураче, жмигавци [светлосна сигнализација], 

затварач бленде [фотографски], затварачи струјног 

кола, затварачи [фотографски], заштитна одела за 

авијатичаре, заштитне кациге, заштитне кациге за 

спорт;  заштитне маске, заштитне фолије 

прилагођене за екране рачунара, заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне, заштитни уређаји за 

личну употребу у случају несреће, заштитни уређаји 

против рендгенског зрачења, не за медицинску 

употребу, звиждаљке за псе, звиждећи аларми, звона 

[упозоравајући уређаји], звучни апарати и машине, 

звучници, зујалице, игле за геодетске компасе, игле 

за грамофоне, идентификационе облоге за 

електричне каблове; идентификациони конци за 

електричне жице, издавачи карата, инвертори струје, 

индикатори брзине, индикатори губитка струје, 

индикатори за количину, индикатори нивоа воде, 

индикатори притиска, индикатори притиска за 

вентиле, индикатори температуре, индуктори [за 

струју], инкубатори за културе бактерија, 

инструменти за геодетско мерење, инструменти за 

испитивање гасова, инструменти за лоцирање звука, 

инструменти за мерење висине, инструменти за 

мерење вискозитета, густине, инструменти за 

нивелацију, инструменти за нивелирање, 

инструменти за одређивање азимута, инструменти за 

осматрање, инструменти .и машине за тестирање 

материјала, инструменти који садрже окуларе, 

интегрисана кола, интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир, интерфејси за 

рачунаре, инфрацрвени детектори, исправљачи 

струје, јастучићи за слушалице, јонизациони апарати, 

не за пречишћавање ваздуха или воде, каблови за 

стартовање мотора, каблови са оптичким влакнима, 

калеми, електрични, калемови за пригушивање, 

калемови [фотографски], калориметри, камере за 

вожњу уназад, камкордери, кантари [пијачне ваге], 

капаљке за мерење, осим за медицинску и кућну 

употребу, капиларне цеви, капсуле за спасавање у 

случају природних катастрофа, картице са 

интегрисаним колима [паметне картице], касете за 

видео игре, касетофони, нагоде, катодни анти-

корозивни апарати, кациге за виртуелну стварност. 

кертриџи за мастила, празни, за штампаче и 

фотокопир апарате, кинематографске камере, 

кинематографски филм, осветљен, клизни лењири, 

клизни шестари, коаксијални каблови; кодиране 

картице за откључавање, кодиране магнетне картице, 

кодиране наруквице за идентификацију, магнетне, 

командне ручице [џојстици] за употребу са рачуна 

ром, осим за видео игре, коморе за декомпресију, 

компакт дискови [аудио-видео], компакт диск 

плејери, компаратор, компаси за одређивање правца, 

компјутерске периферне јединице, компјутерски 

хардвер, комутатори, кондензатори, конектори 

[струјни], контакти, електрични; контакти за 

електричне линије, контактна сочива, контролне 

табле [за струју], контролни инструменти за котлове, 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена], 

корективна сочива [оптички, космографски 

инструменти, кристали галенита [детектори], 

кројачки метар, кружни логаритмар, купе за 

саобраћајну сигнализацију, кутије за звучнике, 

кутије за контактна сочива, кутије за микроскопска 

стакла, кутије за наочаре, кутије посебно направљене 

за фотографске апарате и инструменте, кућишта за 

акумулаторе, лабораторијске пипете, лабораторијске 

посуде, лабораторијске центрифуге, лабораторијски 

роботи, лактодензиметри, лактометри; лампе за 

мрачне коморе [фотографске], ланци за премер 

земљишта, ланчићи за наочаре, лаптоп рачунари, 

ласери, који нису за медицинску употребу, лењири 

(мерни инструменти); летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљи шта], либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале], 

лимитатори [за струју], лични дигитални асистенти 
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[PDА], лутка-главе за обуку фризера [опрема за 

обуку], лутке за испитивање сигурности при судару 

возила, лутке за реанимацију [апарати за наставу], 

магичне лампе [пројектори нацртаних слика у 

простору], магнети, магнетне жице, магнетне 

идентификационе картице, магнетне траке, магнетне 

траке за рачунаре, магнетни декодери, магнетни 

дискови, магнетни носиоци података, магнетофони; 

манометри, маркери за обележавање ивица, маске за 

заваривање, математички инструменти, материјали 

за електричне водове [жице, каблови], матрице 

[мерни инструменти], машине за бројање и 

сортирање новца, машине за гласање, машине за 

диктирање, машине за мерење тежине, машине за 

рачунање, машине за фактурисање, машине са 

перфорираним картицама за канцеларије, мегафони, 

мелодије за мобилне телефоне које се могу 

преузимати, мембране за научне апарате, меморијске 

картице за машине за видео игре, мерачи, мерачи 

величи~~ прста, мерачи величине прстена, мерачи 

висине, мерачи за нарезивање шрафова, мepaчи 

[инструменти за мерење], мерачи јачи не алкохола, 

мерачи километраже за возила, мерачи површине, 

сферометри, мерачи потрошње бензина, мерачи 

протока, мерачи салинитега, мерачи сахарина, 

мерачи фреквенције, мерач киселине за батерије, 

мерне кашике, мерне летве [геодетски инструменти], 

мерне сонде за научне сврхе, мерни инструменти, 

мерни инструменти, електрични, мерни компаси, 

метал детектори за индустријску или војну примену, 

метеоролошки балони, метеоролошки инструменти, 

метри [мерни инструменти], метрономи, механизми 

за апарате који се покрећу бројачем, механизми за 

апарате који се покрећу кованицама, механички 

знаци, механички или светлећи сигнали, 

микрометарски завртњи за оптичке инструменте, 

микрометри, микропроцесори, микроскопи, 

микротоми, микрофони, мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји], миш 

[рачунарска периферна опрема], млазнице за 

ватрогасна црева, мобилни телефони, модеми, 

монитори [компјутерска опрема], монитори 

[компјутерски програми], морнарички компаси, 

мрачне коморе [фотографске], мреже за заштиту од 

несреће, мрежни трансформатори, музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати, музички аутомати 

који се покрећу кованицама  [џубокс], навигациони 

апарати за возила [путни рачунари], навигациони 

инструменти, навлаке за PDA уређаје [личне 

дигиталне помоћне уређаје], навлаке за лаптопове, 

навлаке за паметне телефоне, налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене, намештај 

посебно прављен за лабораторије, наочаре за сунце, 

наочаре [оптика], наочаре против заслепљивања, 

наутички апарати и инструменти, неонски знаци, 

нивелатори са живом, либеле, ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери], нишански телескопи за 

ватрена оружја, нонијуси, шублери, носачи за 

електричне калемове, носачи тамних плоча 

[фотографски], носиви монитори са видео дисплејем, 

носиви рачунари, носиви уређаји за мерење 

активности, носни чепови пливаче и рониоце, 

ноутбук рачунари, објективи за снимање селфија, 

објективи (сочива) (оптичка); овоскопи, електрични 

осветљивачи јаја, огледала за инспекцију рада, одећа 

зa заштиту од несрећа, радијације и пожара, одећа за 

заштиту од пожара, одећа отпорна на метке, 

озонизатори [озонатори], оквири за дијапозитиве у 

фотографији, октанти, окулар~, оловна лопта виска, 

омметри, омоти за електричне утичнице, оперативни 

рачунарски програми, снимљени, оплате за 

електричне каблове, опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри], оптичарски производи, 

оптичка влакна, оптичка огледала, оптичка сочива, 

оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [CD-rom]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи, 

ослонци за ручни зглоб за за рад са рачунарима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; перископи, 

петри посуде; пећи за лабораторијску употребу; 

пешчани сатови; пиезоелектрични сензори; 

пирометри; питот цеви; планиметри, плотери; плоче 

за батерије; плутаче за означавање; плутаче за 

спасавање; подлоге за "мишеве"; појасеви за 

спасавање;, појачала; поклопци за фотографска 

сочива; покретна пумпа; возило, за гашење пожара; 

покривала за главу као заштитни шлемови; 

полариметри; полупроводници; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; постоља за 

реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за 

испирање [фотографске]; предајни уређаји 

[телекомуникациони], прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални 

читачи; плејери, преносници електронских сигнала; 

прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме 

[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора; 

пројектни екрани; пројектори слајдова; 

противпожарна ћебад; противпожарни аларми; 

противпожарни излази; противпожарни чамци; 

против провални упозоравајући апарати; процесори 

[централна јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњач за електричне батерије; 

пуњачи батерија; пуњачи за електронске цигарете; 

радари, радио апарати; радиолошки апарати за 

индустријску употребу; радиолошки екрани за 

индустријску употребу; радио пејџери; радио-
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телеграфски склопови; радио-телефонски склопови; 

разводна кутија [струјна]; разводна кућишта [узидне 

дозне][струја]; разводне кутије [за струју]; разводне 

табле; разводне табле [за струју]; разводни ормани 

[за струју]; разводни прстенови за електричне 

водове; рамови за наочаре; рафрактори; рачунаљке; 

рачунари; рачунарска меморија; уређаји, рачунарске 

софтверске платформе снимљене или даунлодоване; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

софтвер, снимљени; рачунске машине; регистар касе; 

регулатори брзине за грамофоне; регулатори јачине 

светла електрични; регулатори напона за возила; 

регулатори преоптерећења напона; регулатори 

сценске расвете; регулациони апарати електрични; 

редуктори, ослабљивачи [за струју]; резонатори за 

откривање подземних вода; релеји електрични; 

рендгенске фотографије, које нису за медицинску 

употребу; рендгенске цеви, не за медицинске намене; 

рендгенски апарати, не за медицинску употребу; 

рендгенски филмови осветљени; реостати; 

респиратори за пречишћавање ваздуха; респираторне 

маске, које нису за вештачко дисање; реторте; 

рефлектујуће плоче на одећи за спречавање незгода; 

рефрактометри; решетке за батерије; роботи за 

наставу; роботи за сигурносни надзор; роботи за 

телепрезентацију; ронилачка одела; ронилачке 

маске; рукавице за виртуелну стварност; рукавице за 

заштиту од несрећа; рукавице за заштиту од 

рендгенског зрачења за индустријску употребу; 

ручице за грамофоне; ручни електронски речници; 

сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED); светлећи знаци; светлећи 

или механички знаци за путеве; светломери; 

светлосна сигнализација; светлосни електронски 

показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни 

моноподи]; сигнали за маглу неексплозивни; 

сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају 

[сигнални уређаји];, сигналне бове; сигналне 

звиждаљке; сигналне лампе; сигнал не ракете, 

неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални 

панели, светлећи или механички; сигурносне мреже; 

сигурносни појасеви, осим за седишта возила и за 

спортску опрему; сигурносни рефлектујући прслуци; 

сигурносни токени [уређаји за кодирање]; 

симулатори за обуку оживљавања; симулатори 

управљања и контроле возила; сирене; системи за 

распршивање за противпожарну заштиту; скале за 

мерење величине слова; скеле за спашавање; скенери 

[опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; спектографски апарати; 

спектроскопи; специјална одећа за лабораторије; 

спојнице за жице [за струју]; спојнице [опрема за 

обраду података]; спортске наочаре; спортске 

пиштаљке; спортски штитници за уста; справе за 

гашење ватре; справе за гашење пожара; стакла за 

наочаре; стаклено мерно посуђе; сталци за сушење 

[фотографски]; сталци прилагођени за лаптопове; 

станице за пуњење електричних возила; стереоскопи; 

стереоскопски апарат; столарски лењири; 

стробоскопи; стубови за бежичне антене; сушилице 

за употребу у фотографији; таблет рачунари, 

таксиметри;  танки клијент рачунари; тастатуре за 

рачунаре; тастери за звона; тахометри; тегови; 

телевизијски апарати; телевизијски апарати који се 

покрећу кованицама; телеграфске жице; телеграфски 

апарати; телекомуникациони апарати у облику 

накита; телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; термионске цеви; термометри, не за 

медицинску употребу; термостати; термостати за 

возила; термо-хигрометри; Т лењири за мерење; 

тонер кертриџи празни, за штампаче и фотокопире;, 

тонски носачи звука; торбе за лаптопове; 

тотализатори [сатови за бодове на спортским 

теренима]; траке за мобилне телефоне; траке за 

снимање звука; траке за чишћење глава за снимање; 

транзистори (електронски); транспондери; 

трансформатори [за струју]; триоде; троношци за 

камере; ћебад за преживљавање; убрзавачи честица; 

увеличавајуће стакло [оптичко]; угаони лењири за 

мерење; углови за мерење; угломери [мерни 

инструменти]; узице за наочаре; украсни магнети; 

упозоравајући троуглови за возила; управљачки 

апарати аутоматски, за возила; уређај за мерење 

брзине пловног објекта [мерни инструмент]; уређај 

за мерење таласа; уређаји за анализу величине нано-

честица; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење 

дебљине каже; уређаји за мepeње сателитских 

сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за 

монтажу кинематографских филмова; уређаји за 

надгледање беба; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за 

струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил 

машине; филмови, осветљени; филтери за 

респираторне маске; филтери за ултравиолетне 
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зраке, за фотографију; филтери за употребу у 

фотографији; флопи дискови; флуоресцентни 

екрани; фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачунаре; хелиографски 

апарат; хигрометри; хидромерачи киселости; 

хидрометри; холограми; хорне за звучнике; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

хронографи [апарати за бележење времена]; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони; 

ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара; 

црне кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи  бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; 

штампана кола; штампане плоче; штампачи за 

рачунаре; штитници од азбеста за ватрогасце; 

штитници главе за спорт; штитници за зубе; 

штитници за колена за раднике; штитници од искри; 

штитови за лице за раднике; сигурносне цираде.   

Кл. 16:  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узорци зa употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање; украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за ђубре [од папира или пластике]; 

вреће за микроталасно кување; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; 

географске мапе; глина од полимера за моделирање; 

глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у 

домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке; 

графичке репродукције; графички отисци; грбови 

[папирни печати]; гумиране траке за лепљење 

папира; гумиране траке [канцеларијски материјал]; 

гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за 

брисање; дијаграми; дописница за најаву посебних 

догађаја; дописнице; разгледнице; држачи за креду; 

држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата; 

држачи списа; докумената [канцеларијски прибор];  

држачи страница књига; електрокардиографски 

папир; етикете од папира ИЈIИ картона; жигови 

[печати]; зарезачи за оловке, електронски и 

неелектронски; заставе од папира; игле за копирање 

за цртачке сврхе; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; индексне карте [канцеларијске]; индекс 

регистри; индиго папир за умножаваче; индијско 

мастила; инструменти за гравирање; инструменти за 

писање; инструменти за цртање, испуна од папира 

или картона; јастучићи за мастило; јастучићи за 

печате; јо јо држачи картица са именом 

[канцеларијски прибор]; калеми за траке са 

мастилом; календари; калупи за глину за 

моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске 

машине за затварање коверти; канцеларијске машине 

за печаћење; канцеларијски материјал, изузев 

намештаја; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; карбон папир; карте; 

картон; картонске кутије за шешире; касете; ормани, 

за канцеларије; каталози; каширани папир; клипсе за 

оловке; клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; 

књиге са песмама или нотама; књиговезачка платна; 

књиговезачке корице; књиговезачки апарати и 

машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки 

конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене 

књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице, 

за размену, које нису за играње; комплети за цртање;  

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом (канцеларијски 

прибор); корективна течност [канцеларијски 

реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за 

пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 

маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци, за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са 

бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; леци; флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

за књиге; маркери [писаћи прибор]; мастило; 

мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку 

[изузев апарата]; материјал за паковање направљен 

од скроба; материјали за моделирање; материјали за 

писање; материјали за филтрирање од папира; 
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материјали за цртање; материје за печаћење 

заканцеларијску употребу; машине за адресовање;, 

машине за биговање папира [канцеларијска опрема]; 

машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске; машине за франкирање за 

канцеларијску употребу; метални врх за индексне 

карте; моделарска глина; музичке честитке; 

разгледнице, мустре [шеме за вез]; навлаке за 

картице са именом; надстолњаци од папира; 

налепнице [канцеларијски прибор]; наливпера; 

наливпера и хемијске оловке [канцеларијски 

прибор]; напрсци [канцеларијски реквизити]; 

натписи од папира или картона; неелектронски 

импринтери за кредитне картице; неелектронски 

показивачи графикона; несесери са прибором за 

писање; новине; новчанице; ногаре за сликаре 

[штафелаји]; ножеви за папир [за отварање писама]; 

ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; носачи 

лепљивих трака [канцеларијски прибор]; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; евлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети, пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

кутије за крем; папирне марамице 'за уклањање 

шминке; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање пуњење, 

облагање; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом;  писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне];  плакати од папира или 

картона; планови; пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу;  пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за пивске чаше; подметачи за сто, од 

папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћуинст6у; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике;  слике урамљене или не 

урамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда 

за кројаче]; столњаци од папира; стоне салвете од 

папира; стрипови; табаци од рецикловане целулозе 

за умотавање; табле за цртање; табле од дрвене 

пулпе [канцеларијске]; таблице за писање; .лењири 

за цртање; тоалет папир; траке за бар кодове; траке 

за везивање [књиговезачке]; траке за писаће машине; 

траке за цигаре за увијање цигарета,, транспаренти 

[банери] од папира; тубе од картона; убруси за лице 

од папира; убруси од папира; угаони лењири за 

цртање; угаоници за цртање; украсне папирне 

заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима; 

улошци са мастилом за машине за репродуковање 

докумената; умноживачи; упијајућа хартија; 

упијајуће фолије од папира или пластике за паковање 

хране; фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; фигурине 

направљене од кашираног папира; филтер папир; 

фолије за прецртавање; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге  за паковање хране]; 

фолије; слајдови [канцеларијски материјал]; 

формулари [штампани]; фото- гравуре; фотографије 

[штампане]; француски лењири кривуљари; 

хектографи; хефталице [канцеларијски реквизит]; 

хистолошки препарати за наставу; хромолитографи; 

целулоиднее фолије за цртане филмове; цртежи који 

се копирају на подлогу; цртежи, скице; челична пера; 
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челична слова [клишеи]; честитке; разгледнице; 

четкице за писање; четкице за сликаре; чешљеви за 

урезивање код сликаних дела; шаблони за 

украшавање хране и напитака; шаблони; матрице за 

умножавање; шаблони [од папира]; шестари за 

цртање; школска опрема [свеске и прибор за 

писање]; школске табле; шљокице за канцеларијску 

употребу; шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане 

музичке партитуре; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал [вискока 

штампа]; штампани роковници; штампарска слова; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штитници за брисање.   

Кл. 19:  азбестни малтер; азбестни цемент; 

акваријуми [конструкције]; алабастер; алабастер 

стакло; асфалт; асфалтни плочници; базен и за 

пливање [конструкције] неметалне; балустраде, 

неметалне; бетон; бетонски грађевински елементи; 

бисте од камена, бетона или мермера; Битумен; 

битуменске облоге; премази за кровове; битуменски 

производи за грађевине; блиндирана врата, 

неметална; блокови за поплочавање, неметални; 

ватростални грађевински материјали, неметални; 

везивни агенси за производњу брикета; везивни 

материјал за поправку путева; вентили за цевоводе, 

не од метала или пластике; вештачки камен; винил за 

облагање фасада; врата, неметална; газишта за 

степенице, неметална; геотекстили, гипс 

[грађевински материјал]; глина; горски кристал; 

грађевине, неметалне; грађевински камен; 

грађевински камен, ломљени; грађевински картон; 

грађевински материјали неметални; грађевински 

панели, неметални; грађевински папир; грађевинско 

стакло; гранит; грануле стакла за обележавање 

путева; греде изнад врата, које нису од метала; 

гредице [столарија]; грнчарска глина; гробнице, 

неметалне; гробови, неметални; грог [ватростални 

материјал];  гумена лежишта за сеизмичку изолацију 

грађевинских објеката; даске за скакање у воду, 

неметалне; димњаци, неметални; дрвене даске за 

грађевинарство; дрвене летвице за облагање; дрвене 

подлоге за поплочавање; дрвени панели; дрвна грађа; 

дрво за бурад; дрво за израду кућних потрепштина; 

дрво за фурнир; дрво, полупрерађено; емајлирано 

стакло, за грађевинарство; жалузине, неметалне; 

железничке везе, споне, неметалне; заклони на 

димњацима неметални; затварачи, који нису од 

метала; земља за цигле; зидани резервоари; зидне 

плочице неметалне; знаци, неметални, који нису 

светлећи и механички; изолационо стакло за 

грађевинарство; иситњена пулпа шећерне трске 

[грађевински материјал]; јарболи за заставе 

[конструкције], неметални; јарболи [стубови], 

неметални; кабине за бојење распршивањем, 

неметалне; кабине, неметалне; кадице за птице 

[конструкције], неметалне; калупи за 

грађевинарство, неметални; калупи за украсне 

рељефне венце, неметални; камен; канализационе 

цеви, неметалне; капије, неметалне; картон превучен 

битуменом за грађевинарство; катран; катранисане 

траке за грађевинарство; катран каменог угља; кварц; 

кесони за грађевинске радове под водом; клизалишта 

[конструкције], неметална; клинкер шљунак; 

кокошињци неметални; колибе; бараке; комарник, 

заштитник од инсеката неметални; креч; кречни 

камен; кречњачки лапорац; кровишта неметална, c 

уграђеним фотонапонским ћелијама; кровна шиндра; 

кровне плочице, неметалне; кровни олуци, 

неметални; кровни опшиви за избацивање воде, 

неметални; кровни покривачи, неметални; кровни 

шкриљац; кровови, неметални; круте цеви, 

неметалне, за грађевинарство; ксилолит; ламперија, 

неметална; летвице за малтерисање, неметалне; 

ливачки калупи, неметални; ланци на димњацима, 

који нису од метала; магнезијумов цемент; малтер; 

малтер за грађевинарство; материјали за облагање 

путева; материјали за ојачавање, неметални, за 

грађевине; материјали за прављење и заштиту 

путева; меморијалне плоче, неметалне; мермер; 

мозаик за грађевинарство; монтажне куће [опрема], 

неметалне; надгробне плоче, неметалне; надгробни 

споменици; надгробни стећци, неметални; неметална 

обртна врата; рампе, неметалне; греде; неметалне 

зидне оплате, за грађевинарство; неметалне цеви за 

вентилационе климатизационе инсталације; 

неметални рекламни стубови; неметални састави 

[делови степеништа]; неметалне облоге за зидове, за 

грађевинарство; носачи, неметални, за 

грађевинарство; облоге, неметалне, за 

грађевинарство; обојено стакло за прозоре; ограде за 

гробове и споменике, неметалне; ограде, неметалне; 

ограде од коља, неметалне; ограде против судара, 

сигуроносне, неметалне, за путеве; одводне цеви, 

неметалне; оквири грађевинских конструкција, 

неметални; оквири камина [палице над камином], 

неметални; оклопна заштита, неметална; оливин за 

грађевине; опека; оплате, неметалне, за бетон; 

оплате, неметалне, за грађевинарство; опшив за 

грађевине, неметални; панели за врата, неметални; 

паркети; паркетне подне даск; песак за акваријуме; 

песак, осим ливачког песка; пешчар  за 

грађевинарство; пластични ивичњаци за травњаке; 

платформе; плутајуће површине, неметалне; 

плафони, неметални; плоче за поплочавање, 

неметалне; плоче, неметалне за грађевинарство; 

плочице за падове, неметалне; плочице, неметалне, 

за грађевине; плутајући докови за усидрење чамаца, 

неметални; подне дрвене даске; подне плочице, 

неметалне,  подови, неметални; подупирачи, 
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неметални; поклопци шахтова, неметални; попречне 

греде које нису од метала; порфир [камен]; постоља, 

подијуми, прерађени, који нису од метала; 

поштански сандучићи, зидани; прагови; симсови, 

неметални; прах од шкриљца; преграде, неметалне; 

преградне цеви, неметалне; предмети исклесани од 

камена; преклопна врата, која нису од метала; 

премази [грађевински материјали]; преносиве 

грађевине [конструкције], неметалне; преносиве 

стаклене баште, који нису од метала; прерађено 

дрво; пресована плута за грађевинарство; пречке за 

птице; прибоји, неметални; пристанишни стубови, 

неметални;  продужни делови за оџаке, неметални; 

прозори, неметални; прозорски рамови, неметални; 

прозорско стакло за грађевинарство; профилисано 

дрво; птичји кавези [конструкције], неметални; 

ракетне лансирне платформе, неметалне; рамови за 

врата, неметални; рамови за прозоре, неметални; 

рамови за стаклене баште, неметални; рачвасте цеви, 

неметалне; решетке, неметалне; сајамске кућице; 

саобраћајни знаци, не светлећи, не механички, 

неметални; светлеће коцке за поплочавање; свинг 

врата, неметална; свињци, неметални; сенице 

[конструкције], неметалне; сигналне табле, 

неметалне; које нису светлеће ни механичке; 

сигурносно стакло; силицијум [кварц]; силоси, 

неметални; сирова креда; сифони [вентили], 

неметални и не од пластике; скеле, неметалне; слеме 

крова; спој кровних равни; смола; спољне ролетне, 

не од метала и текстила; споменици; гробнице, 

неметалне; споменици, неметални; сребрни песак; 

стакло за прозоре, које није прозорско стакло за 

возила; стакло  [прозорско] за грађевинарство; 

сталци за паркирање бицикала, неметални; статуе од 

камена, бетона или мермера; степеништа, неметална; 

стрехе [конструкције], неметалне; стругана дрвна 

грађа; стубови за електричне водове, неметални; 

стубови, неметални; стубови, неметални, за 

грађевинарство; табле дрвене пулпе за 

грађевинарство; телеграфски стубови, неметални; 

телефонске кабине, неметалне; теракота 

[грађевински материјал]; трска за грађевинарство; 

туф [врста стене]; туцаник, макадам; угаони 

профили, неметални; украсни рељефни венци за 

грађевине, неметални; улични одводи, неметални; 

уметничка дела од камена, бетона или мермера; 

упозоравајуће ознаке, неметалне, не светлеће; 

фигурине од камена, бетона или мермера; филц за 

грађевинарство; фолије и траке од синтетичких 

материјала за обележавање путева; фурнирано дрво; 

хармоника врата, неметална; цеви димњака, 

неметалне; цеви за воду, неметалне; цеви од 

пешчаника; цемент; цемент за високе пећи; цемент за 

пећи; цементне плоче; цементни премази за заштиту 

од ватре; цементни стубови; греде; цигле; црепови, 

неметални; шкриљац; шкриљевци; шљака; шљака 

[грађевински материјал]; шљунак; шљунак за 

акваријуме; шперплоча; штале, неметалне.  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

ажурирање огласних материјала; анализе цена и 

трошкова; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; 

дактилографске услуге; дизајнирање рекламног 

материјала; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; договарање претплате за 

услуге; телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе;издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање он-лајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

информације; пословне процене; пословно 

управљање за независне пружаоце услуга; пословно 
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управљање за спортисте; пословно управљање за 

сценске уметнике; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање хотелима; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; привремено пословно управљање; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података, 

припрема платних листи; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; промоција продаје за друге;, промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спортских догађаја; 

проналажење особља; професионалне пословне 

консултације; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; пружање пословних информација путем 

Интернет странице; психолошко тестирање за избор 

запослених; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем 

наруџбеница; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге;  

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге,; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

умножавање докумената; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских и ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица (куповина) производа и 

услуга за друге пословне субјекте;, услуге односа са 

јавношћу, услуге односа са медијима; услуге он-лајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге он-лајн малопродаје мелодије 

звона које се преузимају са интернета; услуге он-лајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања;  аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

пресељења пословног седишта; услуге претплате на 

новине за друге; услуге пријављивања пореза; услуге 

продаје путем лицитације; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 37:  асфалтирање; асфалтирање путева; 

балансирање гума; бојење и поправка натписа; 

бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или 

гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске 

услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање 

каменом пловућцем; грађевински надзор; 

дезинфиковање; закивање; заштита возила од 

корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од 

корозије; звучно усаглашавање; штимовање 

музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство; 

изградња и одржавање цевовода; изградња лука, 

пристаништа; изградња пристанишних насипа; 

изградња сајамских штандова и продавница; 

изградња фабрика; изнајмљивање булдожера; 

изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање 

дизалица [грађевинске опреме]; изнајмљивање 

машина за ископавање [багера]; изнајмљивање 

машина за прање веша; изнајмљивање машина за 

прање судова; изнајмљивање машина за сушење 

судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација 

грађевинских инсталација; одржавање и поправка 

рачунарске опреме; инсталирање и одржавање пећи; 

инсталирање и поправка телефона; инсталирање и 

поправљање расхладне опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; информације о 

поправкама; информације у вези са изградњом; 

истребљење пацова [дератизација]; конструисање, 

конструисање и поправљање складишта; 

конструисање подводних објеката; консултације о 

грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање 

скела; обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; обнављање одеће; одржавање 

базена за пливање; одржавање возила; одржавање и 

поправка авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 
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возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање, 

чишћење и  поправка коже; одржавање, чишћење и 

поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање 

сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева; 

пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење]; 

подводне поправке; подмазивање возила; полагање 

каблова; полирање возила; поновно пуњење 

кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за 

штампаче; поправка електричних водова; поправка и 

одржавање филмских пројектора; поправка 

кишобрана; поправка обуће; поправка пумпи; 

поправка одеће; поправка сигурносних брава; 

поправка тапацирунга; поправка фотографских 

апарата; поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију;  постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме за 

наводњавање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила; 

прање прозора; прање рубља; протектирање гума; 

пуњење батерија за возила; рестаурација машина, 

мотора који су истрошени или делимично уништени; 

рестаурација намештаја; рестаурација [поправка] 

музичких инструмената; рестаурација уметничких 

дела; рушење грађевина; стерилизација медицинских 

инструмената; столарске услуге; тапацирање; 

уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

уградња прозора и врата; уништавање [истребљење] 

штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству; услуге вађења камена, 

каменолома,; услуге електричара; услуге поправке 

возила у квару; услуге поправки кровова; услуге 

прављења вештачког снега; услуге сервисних 

станица за возила [бензинских пумпи]; услуге 

сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење снега; 

чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.  

Кл. 39:  бродски превоз робе; ваздушни превоз; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; допуњавање аутомата за продају; 

допуњавање банкомата готовином; достава новина; 

достава порука [курирска служба];  достава робе 

наручене поштом; железнички транспорт; 

изнајмљивање мотора, ваздухоплова;  изнајмљивање 

аутомобила; изнајмљивање ваздухоплова; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража; 

изнајмљивање електричних винских подрума 

[фрижидера]; изнајмљивање замрзивача; 

изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање коња; 

изнајмљивање навиогационих система; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање пртљажника за кров на 

возилима; изнајмљивање путничких аутобуса; 

изнајмљивање путничких вагона; изнајмљивање 

ронилачких звона; изнајмљивање ронилачких одела; 

изнајмљивање складишта; изнајмљивање теретних 

вагона; изнајмљивање трактора; изнајмљивање 

тркачких аутомобила; изнајмљивање чамаца; 

информације о саобраћају; информације о 

складиштењу; информације о транспорту; испорука 

енергије; испорука пошиљки; испорука робе; 

испорука цвећа; истовар терета; курирске услуге 

[достава пошиљки или робе]; лансирање сателита за 

друге; ледоломачке услуге; логистичке услуге у вези 

превоза, транспортна логистика; организовање 

крстарења; организовање превоза за туристичка 

путовања; паковање поклона; паковање робе; 

паркирање возила; пилотирање; подводна спасавања; 

подизање потопљених бродова; поморски превоз; 

посредовање у вези са бродовима; посредовање у 

транспорту; посредовање у услугама шпедиције; 

пратња путника; превоз амбулантним колима; превоз 

аутобусом; превоз аутомобилом; превоз блиндираним 

колима; превоз бродом; превоз драгоцености уз 

обезбеђење; превоз излетничким бродовима; превоз и 

складиштење отпада; превоз камионом; превоз 

колицима на тегљење, превоз намештаја; превоз 

путника; превоз робе баржама; превоз туриста; 

прикупљање рециклираних производа [транспорт]; 

пружање упутстава за вожњу за туристичке сврхе; 

путничке резервације; резервација превоза; 

резервисање места за путовања; речни превоз; 

селидбене услуге; складиштење; складиштење 

пртљага; складиштење робе; складиштење чамаца, 

бродова; снабдевање водом; спасавање бродова; 

спасилачке операције [у транспорту]; такси превоз; 

тегљење; трајектни превоз; трамвајски превоз; 

транспортне услуге; уговарање услуга путничког 

превоза за друге коришћењем мрежне апликације; 

умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама 

канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару; 

услуге заједничког коришћења аутомобила [кар 

шеринг;, услуге комерцијалног превоза терета; услуге 

лучких радника; услуге ношења терета од стране 

носача; услуге превоза за туристичка разгледања; 

услуге превоза робе тегљачем; услуге спашавања 

[транспорт]; услуге флаширања [пуњења боца]; 

физичко складиштење електронски сачуваних 

података и докумената; франкирање поште; 

цевоводни транспорт; шпедиција.   
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Кл. 40:  бојење аутомобилских стакала; бојење коже; 

бојење крзна; бојење обуће; бојење текстила; бојење 

тканина; брушење; брушење оптичког стакла; 

ваљање тканине; везење; вулканизација [обрађивање 

материјала]; галванизација гњечење воћа; гравирање; 

дезодорисање ваздуха; деконтаминација опасних 

материјала; димљење хране; дување стакла; 

електролиза; завршна обрада љуштењем; завршна 

обрада папира; завршна обрада текстила; замрзавање 

хране; заштита крзна од мољаца; заштита текстила 

од мољаца; избељивање тканина; издавање 

генератора; изнајмљивање котлова; изнајмљивање 

машина за плетење; изнајмљивање уређаја за 

грејање; изнајмљивање уређаја за климатизацију; 

импрегнација одеће; информације о  обради 

материјала; јорганџијске услуге; калаисање, каљење 

метала; клање животиња; књиговезачке услуге; 

ковачке услуге; конзервисање намирница и пића; 

кројачке услуге; ламинирање; ласерско гравирање; 

лемљење; ливење метала; литографско штампање; 

магнетизација; млевење, млевење брашна; 

моделирање крзна по наруџбини; никловање; 

облагање кадмијумом; облагање металом 

[метализација]; обрада воде; обрада дрвета; обрада 

дрвета [услуге пилане]; обрада кинематографских 

филмова; обрада коже; обрада крззна; обрада одеће 

против гужвања; обрада папира; обрада тканина; 

обрада тканина да буду отпорне на ватру; 

обрађивање вуне; обрађивање коже; обрађивање 

метала; освеживачи  ваздуха; офсет штампање; 

печење грнчарије; позлата; позлаћивање; полирање 

брусилицом; порубљивање одеће; посребривање; 

постављање крзна сатеном; поступак за постизање 

сјаја крзна; поступак трајног пеглања тканина; 

препарирање животиња; преправка одеће; прерада 

нафте; прерада отпада и ђубрета; прерада отпада 

[трансформација]; претходно скупљање тканине; 

производња енергије; производња пива за друге; 

прочишћавање ваздуха; развијање фотографских 

филмова; резање кључева; рециклирање [рециклажа 

отпада]; седларске услуrе; сеча и обрада стабала; 

сечење тканина; склапање материјала по наруџбини 

за дpyге; сортирање отпада и материјала за 

рециклажу [прерада]; спаљивање отпада и ђубрета; 

стругање, абразија; тестерисање [услуге пилана]; 

ткачке услуге; третман бојења стакла површинским 

премазивањем; уништавање отпада и ђубрета; 

урамљивање уметничких дела; услуга 3Д штампања 

за друге; услуге варења; услуге зубних техничара; 

услуге криопрезервације; услуге одвајања боја; 

услуге пескарења; услуге прављења котлова; услуге 

пречишћавања; услуге фарбања; услуге 

фотокомпозиције; сулужна производња хлеба; 

фотогравура; хроморање; шивење женске одеће по 

мери; штављење; штампање; штампање на свили; 

штампање узорака; штампање фотографија.  

Кл. 41:  академије [образовне; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лако ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме; осим возила; издавање текстова; 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео рекордера; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

филмова; информације из области забаве и разоноде; 

информације о рекреацији; информисање о 

образовању; испитивање обучености корисника за 

управљање дроновима; испити из области 

образовања; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; културне; образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

мерење времена на спортским догађајима; 

микрофилмовање; монтажа видеотрака; настава; 

обука; образовање у интернатима; образовне услуге 

које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; обука [тренирање]; 

омогућавање коришћења он-лине видео записа; који 

се не могу преузимати; омогућавање коришћења он-

лајн музике; која се не може преузимати; он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; 

организовање балова; организовање и вођење 

колоквијума; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа; свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних);  

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија; изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џyдоа; позоришна продукција; покретне 
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библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације); превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова; који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање услуга аутомата за аркадне игрице; 

пружање услуга казина [игре на срећу]; режирање 

филмова; осим рекламнних филмова; резервисање 

седишта за приредбе; свечаности; религијско 

образовање; садо обука; (подучавање о чајној 

церемонији); снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге графичке 

обраде, осим у рекламне сврхе; услуге дискотека; 

услуге ДИСК џокеја; услуге забаве које пружају 

кампови за одмор; услуге забављача; услуге забавних 

паркова; услуге зоолошких вртова; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених он-лајн са рачунарске 

мреже; услуге калиграфије; услуге караока; услуге 

клубова здравља [здравствене) и фитнес вежбање]; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

модела за уметнике; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге музеја [презентације; 

изложбе]; услуге ноћних клубова [забава]; услуге 

обданишта; услуге образовања које пружају школе; 

услуге обуке које се пружају путем симулатора; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

преводиоца; услуге професионалне 

преквалификације; услуге разоноде; услуге 

репортерског извештавања; услуге синхронизовања; 

услуге спортских кампова; услуге спортских 

објеката; услуге стављањана располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа нa захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације. услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичкoг васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.  

Кл. 42:  хемијске анализе; анализе за експлоатацију 

нафтних поља; архитектонске услуге; бактериолошка 

испитивања; услуге из области хемије; хемијска 

испитивања; саветовање из области архитектуре; 

грађевинско пројектовање; технолошка 

истраживања; испитивање нафтних извора; 

истраживања из области козметике; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњости простора]; 

индустријски дизајн; услуге дизајнирања паковања; 

испитивање материјала; вођење студија техничког 

пројектовања; геолошке експертизе; испитивање 

нафтних поља; инжењерске услуге; временска 

прогноза; геодетско мерење; изнајмљивање 

рачунара; рачунарско програмирање; истраживање 

нафте; истраживања из области физике; 

истраживања из области механике; тестирање 

текстила; геолошка испитивања терена; геолошка 

истраживања; утврђивање аутентичности 

уметничких дела; калибрација [мерење]; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области дизајна 

и развоја рачунарског хардвера; дизајнирање одеће; 

графички дизајн; контрола квалитета; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; истраживање и развој нових 

производа зa друге; стилизација [индустријски 

дизајн]; подводна истраживања; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

биолошка истраживања; урбанистичко планирање; 

мерење земљишта; дизајнирање рачунарских 

система; тестирање исправности возила; умножавање 

рачунарских програма; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

израда и одржавање веб страница за друге; хостинг 

рачунарских сајтова [веб сајтова]; инсталирање 

рачунарског софтвера; засејавање облака; 

конвертовање рачунарских података и програма; 

осим физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарског софтвера; изнајмљивање сервера; 

заштита од рачунарских вируса; саветовање у вези са 

штедњом енергије; истраживање у области заштите 

животне средине; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету; 

дигитализација докумената [скенирање]; анализа 

рукописа [графологија]; пружање научних 

информација; савета и консултација у вези смањења 

емисије угљеник; оцењивање квалитета непосеченог 

дрвета; процењивање квалитета вуне; праћење 

рачунарских система даљинским приступом; анализа 

воде; услуге научних лабораторија; енергетска 

ревизија; саветовање о изради веб сајтова; софтвер у 

виду сервиса [SaaS]; саветовање у вези 

информационих технологија; научна истраживања; 

сервер хостинг; клиничка испитивања; чување 

резервне копије података ван мреже; електронско 

похрањивање података; пружање информација о 

рачунарским технологијама и програмирању путем 

Интернет странице; картографске услуге; 

рачунарство у облаку; услуге спољних фирми у 

области информационих технологија; саветодавне 

услуге из области технологије; саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије; саветодавне 

услуге из области телекомуникационе технологије; 
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временска прогноза; саветовање о сигурности 

рачунара; писање текстова о техници; унутрашњи 

дизајн; откључавање [декодирање] мобилних 

телефона; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; креирање и дизајнирање за друге 

индекска информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије]; консултације о 

безбедности интернета; консултације о сигурности 

података; услуге кодирања податка; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; електронско 

надгледање података о заштити личности ради 

откривања крађе идентитета путем интернета; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа 

као услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи; 

дизајнирање визит карти; научна и технолошка 

истраживања у области природних катастрофа; 

услуге истраживања у области нафтне; гасне и 

рударске индустрије; научна и технолошка 

истраживања у вези са мапирањем патената; 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

истраживања у области технологије 

телекомуникација; истраживања у области 

заваривања; медицинска истраживања; графички 

дизајн промотивног материјала.   
 

(111) 78693 (181) 14.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1796 (220) 14.11.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградкса 52а, Београд-Сурчин, RS 

(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.06  

(591) жута, бела.  

(511) Кл. 29:  сушено воће и поврће.  

Кл. 30:  млевено поврће, зачинско биље, зачини са 

поврћем; сосови.  
 

(111) 78694 (181) 12.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1777 (220) 12.11.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) Павле Радановић, Вере Павловић 1, 21000, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.17; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна по ЦМYК стандарду (Ц:60 М:40 Y:40 

К:100) или по РГБ стандарду (Р:30 Г:32 Б:32). 

Крила су златне боје (златна фолија) или уколико је 

жиг штампан златна боја је наприближније могуће 

одштампана и представљена бојом по ЦМYК 

стандарду (Ц:0 М:17 Y:100 К:0) или по РГБ 

стандарду (Р:255 Г:209 Б:0)  

(511) Кл. 32:  селтзер вода; але квасац Ј12082; але 

пива; але пива са укусом кафе; але пиво од ђумбира; 

аперитиви, безалкохолни; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; ароматизована пива; 

бадемов сируп; безалкохолна ароматизована пића; 

безалкохолна вина; безалкохолна газирана пића са 

додатим укусима; безалкохолна пива; безалкохолна 

пића; безалкохолна пића на бази воћа ароматизована 

чајем; безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна 

пића са укусом воћа; безалкохолна пића са укусом 

кафе; безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни 

воћни екстракти који се користе за припрему 

напитака; безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

газирани напици од воћног сока; безалкохолни 

концентрисани воћни сирупи; безалкохолни напици; 

безалкохолни напици који садрже воћне сокове; 

безалкохолни напици који садрже сокове од поврћа; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

напици обогаћени витаминима; безалкохолни напици 

од морске траве; безалкохолни напици од сока од 

поврћа; безалкохолни напици, осим замена за млеко; 

безалкохолни напици са укусом кафе; безалкохолни 

напици са укусом пива; безалкохолни напици са 

укусом чаја; безалкохолни напици са чоколадом; 

безалкохолни напици с укусом чаја; безалкохолни 

приправци за прављење напитака; безалкохолни 

пунч; безалкохолни сирупи; безалкохолни сладни 

напици; безалкохолни сокови од морске траве; 

безалкохолно вино; битер лемон [газирано 

безалкохолно пиће]; блажи алкохолни напици на 

бази пива; вода за пиће; вода обогаћена витаминима 

[напици]; вода обогаћена минералима [напици]; вода 

обогаћена нутријентима; вода са глечера; воде 

[пића]; воћни коктели, безалкохолни; воћни 

концентрати за производњу напитака; воћни 

концентрати и пиреи који се користе за припрему 

напитака; воћни напици; воћни напици и воћни 

сокови; воћни нектар [безалкохолни]; воћни пире за 
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производњу напитака; воћни пунч, безалкохолни; 

воћни сокови; газирана безалкохолна пића; газирана 

вода; газирана вода обогаћена витаминима [напици]; 

газирана минерална вода; газирана минерална вода; 

газирана пића са воћним укусима; газирани воћни 

сокови; гуарана напици; дестилована вода за пиће; 

екстракти за производњу минералне воде с укусом, 

нису есенцијална уља; екстракти неферментисане 

шире; екстракти слада за производњу жестоких пића; 

екстракти хмеља за производњу пива; енергетска 

пића; есенције за припрему безалкохолних напитака, 

које нису од етарских уља; залеђена газирана пића; 

занатско пиво; изворска вода; изотоници; индијска 

светла пива [ИПА пива]; јечмено вино [пиво]; квас 

[безалкохолни напитак]; кокосова вода [напитак]; 

коктели, безалкохолни; коктели на бази пива; коле 

[безалкохолна пића]; комплети за производњу пива 

који садрже екстракте слада, хмељ, посебне 

житарице и пивски квасац; конзервирана шира, 

неферментисана; концентрати за воћне сокове; 

концентрати за прављење воћних напитака; 

концентрати за прављење воћних сокова; 

концентрати за прављење напитака; концентрати за 

производњу напитака; концентрати који се користе 

за припрему безалкохолних пића; концентрати, 

сирупи и прашкови који се користе за припрему 

безалкохолних пића; концентрати хмеља за 

производњу пива; концентровани воћни сокови; 

концентровани сирупи од поморанџе; куглице хмеља 

за производњу пива; лагер квасац; лагер квасац за 

производњу пива; лагер пиво; лактоферментисани 

воћни сокови; лимунаде; литијум вода; мешавине за 

прављење сорбета; мешани воћни сокови; минерална 

вода [пиће]; минералне и газиране воде и остали 

безалкохолни напици; минералне и содне воде; 

минералне и содне воде и друга безалкохолна пића; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

који садрже мешавине сокова воћа и поврћа; напици 

на бази воћа; напици на бази кокоса; напици на бази 

коле; напици на бази пиринча, који нису замена за 

млеко; напици на бази поврћа; напици обогаћени 

нутријентима; напици од грожђа, безалкохолни; 

напици од димљених [сувих] шљива; напици од 

лимуновог сока; напици од морске траве; напици од 

смрзнутог воћа; напици од соје, осим замена за 

млеко; напици од сока алое вере; напици од сока од 

ананаса; напици од сока од јабуке; напици од сока од 

парадајза; напици од сока од поморанџе; напици са 

укусом воћа; негазирана безалкохолна пића; 

негазирана вода; нискоалкохолно пиво; 

нискокалорична безалкохолна пића; освежавајућа 

безалкохолна пића; основе за безалкохолне коктеле; 

основе за воћне сокове; пива заштићена именом 

порекла "Пилснер"; пива са укусом кафе; пиво; пиво 

направљено од екстракта корена; пиво од ђумбира; 

пиво са лимунадом; пивски квасац; пивски квасац за 

производњу пива; пивски слад; пилснер пиво; пилуле 

за газирање пића; пића на бази пива; пића од 

сурутке; портер [пиво]; посебне житарице у 

производњи пива; прах за припремање напитака од 

кокосове воде; прах црвеног вина за производњу 

напитака; прах црвеног вина [препарати за 

производњу напитака]; прашкови за газирање пића; 

прашкови који се користе за припрему 

безалкохолних пића; прашкови који се користе за 

припрему напитака на бази воћа; препарати за 

прављење газиране воде; прерађен хмељ за 

припремање пива; пшенично пиво; рамуне [јапански 

газирани сокови]; сарсапарила [безалкохолни 

напитак]; светла але пива; сирупи за лимунаде; 

сирупи за пића; сирупи за припрему безалкохолних 

напитака; сирупи за припрему безалкохолних пића; 

сирупи за припрему лимунаде; сирупи за припрему 

напитака; сирупи за припрему напитака од сирутке; 

сирупи за производњу минералне воде с укусима; 

сирупи за производњу напитака с укусом воћа; 

сирупи и други безалкохолни препарати за прављење 

напитака; сирупи и други безалкохолни препарати за 

прављење напитака.; сирупи и други препарати за 

производњу пића; сирупи и остали препарати за 

припрему напитака; сирупи од сока лимете; сирупи 

од сока црних рибизли; сируп од слада за припрему 

напитака; сладно пиво; сладовина; слатко газирано 

пиће; смрзнути напици на бази воћа; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од алое вере; сокови од морске траве; сокови 

од поврћа [пића]; сок од ананаса; сок од брескве; сок 

од бруснице; сок од грејпа; сок од грејпфрута; сок од 

гуаве; сок од јабуке; сок од јабуке, безалкохолни; сок 

од лимете за припремање напитака; сок од лимуна за 

припремање напитака; сок од лубенице; сок од 

манга; сок од маракује; сок од нара; сок од папаје; 

сок од парадајза [пиће]; сок од поморанџе; сок од 

цвекле; сок од црних рибизли; сок од шаргарепе; 

спортска пића; спортска пића с електролитима; стаут 

[стоут] пиво; стоне воде; суво пиво од ђумбира; 

суџеонгва [безалкохолни пунч од цимета са сувим 

јапанским јабукама]; тоник; флаширана вода за пиће; 

фрапеи [воћни напици, већином од воћа]; фрапеи 

који садрже житарице и зоб; фрапеи од воћа; фрапеи 

од поврћа; црна пива [пива од прженог слада]; 

шербети [пића]; шикјеи [безалкохолни пунч од 

риже]; шира; шира [неферментисана];   

Кл. 33:  аwамори [дестиловани алкохол од пиринча]; 

цордиалс [алкохолна пића]; граппа; поммеау; 

самбуца; схирозаке [јапанско слатко мешано 

алкохолно пиће на бази пиринча]; агуардиенте 

[жестока алкохолна пића од шећерне трске]; аквавит; 

алкопоп [ароматична алкохолна пића са ниским 

садржајем алкохола]; алкохолна енергетска пића; 

алкохолна есенције; алкохолна пића; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 
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алкохолна пића са укусом кафе; алкохолна пића са 

укусом чаја; алкохолна пића са укусом чоколаде; 

алкохолне мешавине за коктеле; алкохолни воћни 

коктели; алкохолни екстракти; алкохолни коктели 

који садрже млеко; алкохолни коктели у залеђеном 

облику на штапићу; алкохолни коктели у облику 

нерасхлађених желатина; алкохолни коктели у 

облику расхлађених желатина; алкохолни напици на 

бази кафе; алкохолни напици на бази чаја; алкохолни 

напици од воћа; алкохолни напици са сладом, осим 

пива; алкохолни препарати за прављење напитака; 

алкохолни препарати за прављење напитака.; 

алкохолни пунч; алкохолни пунч од јаја; алкохолни 

цидер заштићен именом порекла "Цалвадос"; 

алкохол од пиринча; амерички виски; амонтиладо 

[амонтилладо]; анисет [ликер]; аперитиви; аперитиви 

на бази вина; аперитиви на бази дестилованих 

алкохолних пића; аперитиви на бази жестоких пића; 

аперитивна вина; апсинт; арак; армањак; 

ароматизовани варени напици са сладом, осим пива; 

баијиу [кинеско пиће од дестилованог алкохола]; 

бела вина; биљни ликери; битери [горка алкохолна 

пића]; бокбуњају [црно купиново вино]; бренди; 

бренди за кување; бренди од трешања; бурбон; 

бурбон виски; вермут; вина заштићена именом 

порекла "Цхампагне"; вина од грожђа; вина розе; 

вина са ниским садржајем алкохола која не садржи 

више од 1.15% алкохола; вино; вино за кување; вино 

од акантопанакса; вино од жутог пиринча; вино од 

јагода; вински пунч; виски; виски направљен од 

једне врсте слада; виски од јечеменог слада; виски од 

чистог јечменог слада; виски са додатком ароме; 

водка; воћна вина; воћни екстракти, алкохолни; 

воћни ликери; вујиапие-јиоу [кинеско алкохолно 

пиће]; гаолиан-јиоу [кинеско алкохолно пиће од 

шећерне трске]; горка алкохолна пића - битери; 

горки алкохолни аперитиви; готови алкохолни 

коктели; готови коктели од вина; даикири; десертна 

вина; дестилована жестока пића; дестилована пића; 

дигестиви [ликери и жестока пића]; екстракти 

жестоких алкохолних пића; жестока алкохолна пића 

[дестилована]; жестока алкохолна пића на бази вина 

заштићена именом порекла "Армагнац"; жестока 

алкохолна пића на бази вина заштићена именом 

порекла "Цогнац"; жестока пића; жестока пића 

заштићена именом порекла "Мезцал"; жестока пића 

заштићена именом порекла "Теqуила"; жестока пића 

заштићена именом порекла "Теqуила" са додатком 

витамина; жестока пића с укусима [алкохолна пића]; 

замене за саке; замрзнути даикири; ирски виски; 

јабуковача; јабуковаче; јапанска жестока пића 

ароматизована екстрактом азијске шљиве; јапанска 

жестока пића ароматизована екстрактом борових 

иглица; јапанска жестока пића која садрже екстракт 

змије мамуши; јапанска жестока пића са биљним 

екстрактима; јапанска слатка вина од грожђа са 

екстрактима гинсенга и коре кининовца; кава 

[пенушаво вино]; калвадос [цалвадос]; канадски 

виски; качака [цацхаçа]; кинеска алкохолна пића на 

бази сирка; киршч, вишњевача; коктели; коктели са 

абсинтом; коктели са белим вином; коктели са 

брендијем; коктели са вискијем; коктели са водком; 

коктели са пенушавим вином; коктели са румом; 

коктели са текилом; коктели са црним вином; 

коктели са џином; коктели са шампањцем; коњак; 

крем ликери; крушковача; кувано вино; куракао; 

лаојиоу [кинеско алкохолно пиће]; ликери; ликери на 

бази кафе; ликери на бази крема; ликери са кафом; 

ликери са основом вискија; ликери са основом 

шкотског вискија; ликер који садржи биљне 

екстракте; ликер од аниса; ликер од пеперминта; 

ликер од црне рибизле; ликер са аромом екстракта 

борове иглице; ликер са аромом екстракта јапанске 

шљиве; ликер са аромом екстракта отрова мамуши 

змије; лимонћело [ликер од лимуна]; макгеоли 

[традиционално корејско вино од пиринча]; 

маргарита коктели; медовина; мескал; мешавине 

алкохола на бази даикириа; мешавине алкохола на 

бази маргарите; мешавине алкохола на бази мохита; 

мешани виски; мешани шкотски виски; мохито; 

напици на бази вина; напици на бази рума; 

непенушава вина; нира [алкохолно пиће на бази 

шећерне трске]; нискоалкохолна пића, осим пива; 

нискоалкохолно вино; пенушава вина; пенушава 

вина од грожђа; пенушава воћна вина; пикет; пића од 

вина, воћног сока и газиране воде; пића са ниским 

садржајем алкохола, осим пива, која не садрже више 

од 1.15% алкохола; пића са ниским садржајем 

алкохола, осим пива, која не садрже више од 1.2% 

алкохола; појачана вина; помешана алкохолна пића, 

која нису на бази пива; порто вина; припремљени 

коктели који се првенствено састоје од дестилованог 

алкохола и такође укључују пиво; природна 

пенушава вина; ражани виски; рум; рум пунч; рум са 

додатком витамина; рум са соком шећерне трске; 

саке; сангрија; скоч; слатка вина; соџу [корејска 

дестилована алкохолна пића]; стона вина; текила; 

текила са додатком витамина; узо; црвена вина; 

чоколадни ликери; џин; шампањац; шери; шкотски 

виски направљен од једне врсте слада; шкотски 

виски од једне врсте житарица; шкотски виски од 

мешавине житарица; шкотски виски од мешавине 

слада; шнапс; шоћу [жестока алкохолна пића]; шоћу 

[јапанска дестилована жестока алкохолна пића];   
 

(111) 78695 (181) 04.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1909 (220) 04.12.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) Јована Коковић, Булевар краља Александра 

308/21, Звездара-Београд, RS 

(740) Ненад Цвјетићанин, адвокат , Јурија Гагарина 

127/91, 11070 Нови Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 3:  шминка, маскаре, оловке за извлачење 

обрва, ружеви за усне, козметичке маске, препарати за 

шминкање, козметички сетови, козметика, козметичке 

оловке, козметичке креме, препарати за уклањање 

шминке, вештачке трепавице, козметички препарати за 

трепавице, уља за козметичку употребу, лосиони за 

козметичку употребу, козметика за обрве, козметички 

препарати за негу коже, пудер за шминкање, талк пудер, 

за тоалетну употребу, козметички препарати, сјајеви за 

усне, препарати колагена за козметичке сврхе.  

Кл. 21:  козметички прибор, несесери са прибором, 

тоалетни несесери, тоалетни прибор, прибор за 

скидање шминке, сунђери за шминкање, четке за 

шминку, четкице за трепавице.  

Кл. 35:  маркетинг, манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција, објављивање 

рекламних текстова, маркетиншка истраживања, онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи, рекламирање 

преко плаката, организовање модних ревија у 

промотивне сврхе, дистрибуција рекламног материјала, 

изнајмљивање огласних материјала, оглашавање, 

рекламирање, услуге односа са јавношћу, циљни 

маркетинг, тражење спонзорства, услуге рекламних 

агенција, организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе, испитивање јавног мњења, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало, писање 

рекламних текстова, услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе, услуге телемаркетинга, 

изнајмљивање продајних штандова, обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга, 

пружање пословних информација путем интернет 

страница, дизајнирање рекламног материјала, писање 

текстова за рекламне намене, комуникације у односима 

са јавношћу, услуге онлајн малопродаје.  
 

(111) 78696 (181) 05.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1917 (220) 05.12.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) "MILANO SUNGLASSES HOUSE" доо 

Крагујевац, Млавска 27, Крагујевац, RS 

(740) Др Слободан Гавриловић, адвокат, 

Бирчанинова 8, 11000 Београд 

(540) 

Anna Smith 

(511) Кл. 9:  наочаре; рамови за наочаре; кутије за 

наочаре; наочаре за сунце; спортске наочаре, 

цвикери; контактна сочива; кутија за контактна 

сочива; оптичарски производи; стакла за наочаре; 

оквири за наочаре; наочаре (оптика).  
 

(111) 78697 (181) 05.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1916 (220) 05.12.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) "MILANO SUNGLASSES HOUSE" доо 

Крагујевац, Млавска 27, Крагујевац, RS 

(740) Др Слободан Гавриловић, адвокат, 

Бирчанинова 8, 11000 Београд 

(540) 

Thom Richard 

(511) Кл. 9:  наочаре; рамови за наочаре; кутије за 

наочаре; наочаре за сунце; спортске наочаре, 

цвикери; контактна сочива; кутија за контактна 

сочива; оптичарски производи; стакла за наочаре; 

оквири за наочаре; наочаре (оптика).  
 

(111) 78698 (181) 25.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2055 (220) 25.12.2019. 

 (151) 15.04.2020. 

(732) Владимир Добријевић and Слободан 

Вујасић, Новоградска 47, 11000 Београд, Земун, RS i 

Пећиначка 23, 11000 Београд, Земун, RS 

(740) Адвокат Урош Недељковић, Браће Јерковић 

145, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.23; 01.13.01; 26.01.16; 26.15.01; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и сива  

(511) Кл. 3:  козметичи препарати; гелови за масажу 

који нису за медицинску употребу.  

Кл. 10:  апарати за масажу; апарати за естетску 

масажу; терапеутски и помоћни уређаји за 

хендикепиране особе.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање.  

Кл. 41:  услуга пружања обуке; обука; образовне услуге.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду од 16.09.2019. до 15.10.2019. године: 

 

Жиг рег. бр. 33498 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 13.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 33461 чији је носилац KAPMAN 

AB, S-811 11 SANDVIKEN, SE, престао је да важи 

дана 05.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33465 чији је носилац ALPress, 

d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana , SI, престао је 

да важи дана 05.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33466 чији је носилац DELO REVIJE, 

DRUŽBA ZA ČASOPISNO-ZALOŽNIŠKO 

DEJAVNOST TER INTELEKTUALNE IN POSLOVNE 

STORITVE, D.D., DUNAJSKA 5, LJUBLJANA, SI, 

престао је да важи дана 05.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33467 чији је носилац DELO 

REVIJE, DRUŽBA ZA ČASOPISNO-ZALOŽNIŠKO 

DEJAVNOST TER INTELEKTUALNE IN 

POSLOVNE STORITVE, D.D., DUNAJSKA 5, 

LJUBLJANA, SI, престао је да важи дана 05.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 33476 чији је носилац Nokia 

Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FI, престао 

је да важи дана 05.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 35083 чији је носилац HUSKY OF 

TOSTOCK LIMITED, The Guildhall,34 Market Hill, 

Flamlingham, Woodbridge, Suffolk, IP13 9AZ, GB, 

престао је да важи дана 04.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 44844 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, престао је 

да важи дана 15.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45285 чији је носилац 

DUVANSKA INDUSTRIJA "VRANJE" A.D., Stefana 

Prvovenčanog 209, Vranje, RS, престао је да важи 

дана 15.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45286 чији је носилац 

DUVANSKA INDUSTRIJA "VRANJE" A.D., Stefana 

Prvovenčanog 209, Vranje, YU, престао је да важи 

дана 15.09.2019. године. 

Жиг рег. бр. 45283 чији је носилац 

DUVANSKA INDUSTRIJA "VRANJE" A.D., Stefana 

Prvovenčanog 209, Vranje, RS, престао је да важи 

дана 15.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 45284 чији је носилац 

DUVANSKA INDUSTRIJA "VRANJE" A.D., Stefana 

Prvovenčanog 209, Vranje, YU, престао је да важи 

дана 15.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 44849 чији је носилац 

DUVANSKA INDUSTRIJA "VRANJE" A.D., Stefana 

Prvovenčanog 209, Vranje, YU, престао је да важи 

дана 15.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 44882 чији је носилац 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited , 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 

England, UK, престао је да важи дана 16.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 45089 чији је носилац BASF Agro 

B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, 

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 44879 чији је носилац BASF Agro 

B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, 

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 44845 чији је носилац BASF Agro 

B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, 

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 44880 чији је носилац BASF Agro 

B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, 

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 44835 чији је носилац PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, 

US, престао је да важи дана 22.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 44865 чији је носилац TOZA 

MARKOVIĆ A.D., Bašaidski drum 62, Kikinda, YU, 

престао је да важи дана 23.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 46255 чији је носилац Hunter Douglas 

Industries Switzerland GmbH, Adligenswilerstrasse 37, CH-

6006 Luzern, Switzerland, CH, престао је да важи дана 

23.09.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 44834 чији је носилац 

MARCHON EYEWEAR, INC., (New York 

corporation), 35 Hub Drive, Melville, New York 11747, 

US, престао је да важи дана 28.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45726 чији је носилац DELO 

REVIJE, DRUŽBA ZA ČASOPISNO-ZALOŽNIŠKO 

DEJAVNOST TER INTELEKTUALNE IN 

POSLOVNE STORITVE, D.D., Dunajska 5, 1509 

Ljubljana, SI, престао је да важи дана 02.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 44909 чији је носилац Panasonic 

Corporation , 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 

Prefecture, JP, престао је да важи дана 02.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45347 чији је носилац "NAVIP 

FRUŠKOGORAC" d.o.o., Karlovački put br. 1, 

Petrovaradin, Novi Sad, YU, престао је да важи дана 

02.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45351 чији је носилац Центар за 

заштиту одојчади деце и омладине, 11000 Београд, 

Звечанска 7, YU, престао је да важи дана 02.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45379 чији је носилац MEDA AB, 

Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 09 Solna, SE, престао 

је да важи дана 07.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45805 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 07.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45274 чији је носилац 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

ČOKOLADE, BOMBONA I PECIVA "PIONIR" d.o.o., 

BEOGRAD, POŽEŠKA 65/B, RS, престао је да важи 

дана 09.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45273 чији је носилац 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

ČOKOLADE, BOMBONA I PECIVA "PIONIR" d.o.o., 

BEOGRAD, POŽEŠKA 65/B, RS, престао је да важи 

дана 09.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45251 чији је носилац Ellis 

Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља 

Александра 28, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 16.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60882 чији је носилац VINARIJA 

ČITLUK d.d. ČITLUK, Kralja Tomislava 28, Čitluk, 

BA, престао је да важи дана 15.09.2019. године. 

Жиг рег. бр. 60496 чији је носилац "VIP 

SERVICES" D.O.O., 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 

br.7, RS, престао је да важи дана 15.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60497 чији је носилац "VIP SERVICES 

D.O.O., 11000 BEOGRAD,Ul.Trg Nikole Pašića br.7, RS, 

престао је да важи дана 15.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 62378 чији је носилац DECO-

CAKE DOO Kruševac, Jasički put 25, 37000 Kruševac, 

RS, престао је да важи дана 16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59506 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLJE" 

akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac, 

RS, престао је да важи дана 16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60266 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 

Chicago, IL 60611, US, престао је да важи дана 

16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60263 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 1132 West Blackhawk Street, 

Chicago, Illinois 60642, US, престао је да важи дана 

16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60262 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 

Chicago, IL 60611, US, престао је да важи дана 

16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60727 чији је носилац PERFECT 

DAY DOO SUBOTICA, Ivana Gorana Kovačića 3, 

Subotica, RS, престао је да важи дана 16.09.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59979 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59978 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59976 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59977 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59975 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 59974 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 16.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60304 чији је носилац PAXEL d.o.o. 

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe i usluga, 

Bulevar Mihaila Pupina 117a, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 17.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61036 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU 

TRGOVINU "HAPPY DRAGON" d.o.o., TC Blok 70, 

Jurija Gagarina 91, lokal br. 27, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 18.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60260 чији је носилац Impact 

CTS, D.O.O., Gramšijeva br. 8a, 11070 Novi Beograd, 

RS, престао је да важи дана 18.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59968 чији је носилац E.I. du Pont 

de Nemours and Company, 1007 Market Street, 

Wilmington, DE 19898, US, престао је да важи дана 

18.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60259 чији је носилац NASCO 

Products, LLC, A North Carolina limited liability 

corporation, 6220 Hacker's Bend Court, Unit F, 

Winston-Salem, North Carolina 27103, US, престао је 

да важи дана 18.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61147 чији је носилац JT 

International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 18.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60258 чији је носилац DOMATTI 

doo, Ilije Garašanina 38, 34300 Aranđelovac, RS, 

престао је да важи дана 19.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61144 чији је носилац "PSC 

MOBILE SOLUTIONS" d.o.o. Beograd, Gandijeva 

76A, 11070 Beograd-Novi Beograd, RS, престао је да 

важи дана 22.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61216 чији је носилац IVANIUM 

D.O.O. Beograd, Preduzeće za hotelsko-ugostiteljsku 

delatnost, Balkanska 18, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 22.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61915 чији је носилац  DOO 

"BAHUS" STRIŽA, Striško naselje bb, 35250 Paraćin, 

RS, престао је да важи дана 22.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60930 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

23.09.2019. године. 

Жиг рег. бр. 61048 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

23.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61049 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

23.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60274 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

23.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61027 чији је носилац Goran 

Popović, Beograd, Miroslava Krleže 18/19, RS, престао 

је да важи дана 23.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60198 чији је носилац Dale 

Carnegie & Associates, Inc., 290 Motor Parkway, 

Hauppauge, New York, US, престао је да важи дана 

23.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60844 чији је носилац Dale 

Carnegie & Associates, Inc., 290 Motor Parkway, 

Hauppauge, New York, US, престао је да важи дана 

23.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60779 чији је носилац VITRO 

GROUP doo, Karađorđeva 69, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 23.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60352 чији је носилац NK2 

MEDIA doo, Radnička 22, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 24.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60989 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

24.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61047 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

24.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61046 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

24.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61045 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

24.09.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 60348 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju i prodaju deterdženata 

BEOHEMIJA-INHEM d.o.o., Pančevačka 84, Zrenjanin, 

RS, престао је да важи дана 24.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60911 чији је носилац AD 

PRISTANIŠTE POTISJE SENTA, POTISJE KIKOTOI 

RESZVENYTARSASAG ZENTA, Pristanišna 1, Senta, 

RS, престао је да важи дана 24.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61028 чији је носилац SURF CO 

LTDA, Rua Guaianazes, 1448, São Paulo-SP, BR, 

престао је да важи дана 24.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61226 чији је носилац "DICTUM 

FACTUM" d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića br. 98/45, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

25.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60417 чији је носилац ЗОРКА 

КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо Суботица , 

Едвина Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS, престао је 

да важи дана 25.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60418 чији је носилац ЗОРКА 

КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо Суботица , 

Едвина Здовца бр. 8, 24000 Суботица, RS, престао је 

да важи дана 25.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60872 чији је носилац Motorola 

Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart 

Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да 

важи дана 25.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61044 чији је носилац Mladen 

Petrović, Kapetana Radića Petrovića 9, 11080 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 26.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60700 чији је носилац Zoran 

Pejović, Pop Lukina br. 4, 19000 Zaječar, RS, престао 

је да важи дана 26.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60783 чији је носилац PREDUZEĆE 

ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ERGA CO 

DOO, Jurija Gagarina 243/39, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 29.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60536 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I 

USLUGE ERGA CO DOO, Jurija Gagarina 243/39, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

29.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60270 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 29.09.2019. године. 

Жиг рег. бр. 62702 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 

Chicago, IL 60611, US, престао је да важи дана 

29.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60420 чији је носилац Preduzeće 

za spoljnu i unutrašnju trgovinu "LING ZHEN" d.o.o., 

Jurija Gagarina 91, lokal 35, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 30.09.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60596 чији је носилац TDK 

KABUSHIKI KAISHA (TDK CORPORATION) , 3-9-1, 

Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана 

30.09.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60780 чији је носилац Strauss Coffee 

B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 01.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60781 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

01.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61861 чији је носилац Goran 

Karić, Svetog Nauma 14, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 01.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60594 чији је носилац Balkanski 

fond za lokalne inicijative - BCIF, Gospodar Jevremova 

br. 45/III-8, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 03.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 63930 чији је носилац Đukić 

Siniša, Durmitorska 3, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 03.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60652 чији је носилац Đukić 

Siniša, Durmitorska 3, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 03.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61165 чији је носилац Reckitt & 

Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 

7DS, UK, престао је да важи дана 03.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60164 чији је носилац PepsiCo, 

Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US, 

престао је да важи дана 03.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 61309 чији је носилац VEGAS-

GENCO D.O.O., Vizantijski bulevar 80, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 06.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60160 чији је носилац 

AMERICAN - CIGARETTE COMPANY (Overseas) 

Limited, Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH, престао је да 

важи дана 06.10.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 60161 чији је носилац 

AMERICAN - CIGARETTE COMPANY (Overseas) 

Limited, Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH, престао је да 

важи дана 06.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60162 чији је носилац 

AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (Overseas) 

Limited, Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH, престао је да 

важи дана 06.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 61029 чији је носилац EUGEN 

CHOCOLATE DOO, Veljka Vlahovića 109, 21412 Gložan, 

RS, престао је да важи дана 06.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 61017 чији је носилац United 

Airlines, Inc., 233 South Wacker Drive, 11th Floor, 

Chicago, IL 60606, US, престао је да важи дана 

06.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 61030 чији је носилац The Procter 

& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана 

07.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 61402 чији је носилац General 

Media Communications, Inc., 8944 Mason Avenue, 

Chatsworth, California 91311, US, престао је да важи 

дана 07.10.2029. године. 
 

Жиг рег. бр. 61403 чији је носилац General 

Media Communications, Inc., 8944 Mason Avenue, 

Chatsworth, California 91311, US, престао је да важи 

дана 07.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60367 чији је носилац STOJAK 

COMPANY d.o.o., Paštrovićeva 8, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 61026 чији је носилац 

UNIVEREXPORT D.O.O., Sentandrejski put 165, 

21000 Novi Sad, RS, престао је да важи дана 

08.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60156 чији је носилац SmithKline 

Beecham Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

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

08.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60157 чији је носилац SmithKline 

Beecham Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

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

08.10.2019. године. 
 

Жиг рег. бр. 60158 чији је носилац SmithKline 

Beecham Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

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

08.10.2019. године. 

Жиг рег. бр. 60234 чији је носилац , престао је 

да важи дана 08.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60366 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE "STERLING" 

DOO BEOGRAD, Žorža Klemansoa 24, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 08.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61308 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE "STERLING" 

DOO BEOGRAD, Žorža Klemansoa 24, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 08.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61281 чији је носилац Društvo sa 

ograničenom odgovornošću za trgovinu WEI-WE 

Pančevo, Tanaska Rajića 30, Pančevo, RS, престао је да 

важи дана 08.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61646 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju i promet "TEXTIL" d.o.o., Jagodina, 

Kraljevića Marka bb, RS, престао је да важи дана 

09.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60549 чији је носилац Društvo za 

trgovinu SONGYUAN DOO, Majke Jugovića 11, 

Pančevo, RS, престао је да важи дана 09.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59696 чији је носилац 

GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., Beograd-Zemun, 

Batajnički drum b.b., RS, престао је да важи дана 

09.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59702 чији је носилац GALENIKA 

FITOFARMACIJA a.d., Beograd - Zemun, Batajnički 

drum b.b., RS, престао је да важи дана 09.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60325 чији је носилац Krušik-

akumulatori a.d., Vladike Nikolaja 67, 14000 Valjevo, 

RS, престао је да важи дана 10.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60235 чији је носилац 

TIKKURILA OYJ, Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI, 

престао је да важи дана 10.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60034 чији је носилац Magan 

Agrochemicals, d.o.o., Petra Drapšina 4, 24000 

Subotica, RS, престао је да важи дана 10.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60225 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 10.10.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 60236 чији је носилац VINTICO 

d.o.o., Nehruova 68, 11070 Novi Beograd, RS, престао 

је да важи дана 10.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61583 чији је носилац 

TOOMAXX Handelsgesellschaft mbH, Stolberger Str. 

92, 50933 Köln, DE, престао је да важи дана 

10.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60371 чији је носилац 

TOOMAXX Handelsgesellschaft mbH, Stolberger Str. 

92, 50933 Köln, DE, престао је да важи дана 

10.10.2019. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.03.2020. до 15.04.2020. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17904 

промењена је у ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena 

industrija d.o.o., Planinska 15, Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25482 

промењена је у ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena 

industrija d.o.o., Planinska 15, Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 32104 

промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 

Street, Davidson, NC 28036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34241 

промењена је у BGP Products Operations GmbH, 

Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35399 

промењена је у Choice Hotels International, Inc., 1 

Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35423 

промењена је у CNA Holdings LLC, 222 W. Las 

Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35698 

промењена је у Warner Меdia, LLC, One Time Warner 

Center, New York, NY 10019, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36557 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45417 

промењена је у HIGHEX AB, Box 6250, 102 34 

Stockholm, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45840 

промењена је у AVAYA INC., 4655 Great America 

Parkway, Santa Clara, CA 95054, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45841 

промењена је у AVAYA INC., 4655 Great America 

Parkway, Santa Clara, CA 95054, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46096 

промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 

Street, Davidson, NC 28036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46097 

промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 

Street, Davidson, NC 28036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46388 

промењена је у ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena 

industrija d.o.o., Planinska 15, Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46412 

промењена је у ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena 

industrija d.o.o., Planinska 15, Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47178 

промењена је у ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena 

industrija d.o.o., Planinska 15, Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56463 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56464 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH , Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen    , CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56715 

промењена је у International Truck Intellectual Property 

Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, Illinois 

60532, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58822 

промењена је у Diageo North America, Inc., Three 

World Trade Center 175 Greenwich Street New York 

10007, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59993 

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 60875 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60876 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61172 

промењена је у Auxilium International Holdings, LLC, 

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 61523 

промењена је у Auxilium International Holdings, LLC, 

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61562 

промењена је у Hard Rock Limited, 13-14 Esplanade, 

St. Helier, JE1 1EE Jersey, Channel Islands, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61740 

промењена је у BRACCO SUISSE S.A., Via Ponteggia 

23 - 6814 CADEMPINO, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61995 

промењена је у Choice Hotels International, Inc., 1 

Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61998 

промењена је у CHOICE HOTELS 

INTERNATIONAL, INC., 1 Choice Hotels Circle, 

Rockville, Maryland 20850, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65128 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11 , 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70122 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70148 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70183 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70233 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70855 

промењена је у Bacardi Martini Patrón International 

GmbH, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76177 

промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 

Street, Davidson, NC 28036, US; 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 14578 извршен је пренос на Tyco 

Fire & Security LLC, 6600 Congress Avenue, Boca 

Raton, Florida, 33487, US; 

 

За жиг бр. 24753 извршен је пренос на 

MATTEL, INC.,, 333 Continental Boulevard, El 

Segundo, California 90245, US; 

 

За жиг бр. 53731 извршен је пренос на 

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 

Segundo, California 90245, US; 

 

За жиг бр. 63001 извршен је пренос на Cardinal 

Health 529, LLC, 7000 Cardinal Place Dublin, Ohio 

43017, US; 

 

За жиг бр. 65591 извршен је пренос на 

DAVIDCO B.V., Stadionkade 20 m2, 1077 VL 

Amsterdam, NL; 

 

За жиг бр. 65621 извршен је пренос на Tyco 

Fire & Security LLC, 6600 Congress Avenue, Boca 

Raton, Florida, 33487, US; 

 

За жиг бр. 65622 извршен је пренос на 

DAVIDCO B.V., Stadionkade 20 2, 1077 VL 

Amsterdam, NL; 

 

За жиг бр. 65729 извршен је пренос на 

DAVIDCO B.V., Stadionkade 20 2, 1077 VL 

Amsterdam, NL; 

 

За жиг бр. 74433 извршен је пренос на PPG 

INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 143rd Street, 

Cleveland, Ohio 44111, US; 

 

За жиг бр. 75597 извршен је пренос на 

SPACE2C društvo sa ograničenom odgovonošću za 

trgovinu i usluge, Zavrtnica 17, Zagreb, HR; 
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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  09/2020 – 13/2020  (12.03.2020. – 09.04.2020.)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1522994 

(151) 26.08.2019 

(540) 

 

(732) Anhui Panpan 

Foods Co., Ltd. 

(511)  05  32 

 

(111) 1523003 

(151) 06.01.2020 

(540) 

 

(732) Realme Chongqing 

Mobile 

Telecommunications 

Corp., Ltd. 

(511)  09  18  25  35 

 

(111) 1523083 

(151) 13.11.2019 

(540) 

 

(732) ASSICURAZIONI 

GENERALI S.P.A. 

(511)  09  36 

(111) 1523087 

(151) 03.12.2019 

(540) 

COLONIA 

(732) Boris Đurđević 

(511)  09  41  43 

 

(111) 1523105 

(151) 17.12.2019 

(540) 

Mega Link 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511)  09  28 

 

(111) 1523106 

(151) 03.01.2020 

(540) 

HONOR Vera 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1523130 

(151) 04.02.2020 

(540) 

COPPERTONE 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03  05 

 

(111) 1523134 

(151) 09.10.2019 

(540) 

SMOOBEES 

(732) PURATOS 

(511)  29  30 

 

(111) 1523161 

(151) 10.01.2020 

(540) 

 

(732) Realme Chongqing 

Mobile 

Telecommunications 

Corp., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1523185 

(151) 02.03.2020 

(540) 

OXISKIN 

(732) FrostPharma AB 

(511)  05 

 

(111) 1523187 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) OFF-WHITE LLC 

(511)  09 

(111) 1523205 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) SEPHORA 

(511)  09  35  41 

 

(111) 1523227 

(151) 23.01.2020 

(540) 

 

(732) Tosara Pharma 

Limited 

(511)  03  05 

 

(111) 1523235 

(151) 11.02.2020 

(540) 

 

(732) CERAMICHE 

MARCA CORONA 

S.P.A. 

(511)  19  20 

 

(111) 1523239 

(151) 29.11.2019 

(540) 
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(732) GUANGDONG 

ICECO ENTERPRISE  

CO.,LTD 

(511)  11 

 

(111) 1523243 

(151) 27.12.2019 

(540) 

 

(732) QILU 

PHARMACEUTICAL 

CO., LTD. 

(511)  05 

 

(111) 1523247 

(151) 14.11.2019 

(540) 

 

(732) Fédération 

Internationale de 

Volleyball (FIVB) 

(511)  03  09  12  14  16  

18  21  24  25  27  28  30  

32  35  36  37  38  39  41  43 

 

(111) 1523251 

(151) 11.12.2019 

(540) 

 

(732) Public Joint-Stock 

Company "RUSSKY 

PRODUCT" 

(511)  05  29  30  32 

 

(111) 1523265 

(151) 18.04.2019 

(540) 

 

(732) PT. SOFTEX 

INDONESIA 

(511)  03  05  07  08  09  

10  11  16  18  21  22  25  26 

 

(111) 1523270 

(151) 29.11.2019 

(540) 

 

(732) Kabushiki Kaisha 

Yamamotoyama  

(Yamamotoyama Co., Ltd.) 

(511)  21  29  30  32  35  43 

 

(111) 1523272 

(151) 23.01.2020 

(540) 

PIZZAMASTER 

(732) Svenska 

BakePartner Förvaltnings 

AB 

(511)  09  11  35  37 

 

(111) 1523276 

(151) 18.12.2019 

(540) 

 

(732) Josef Manner & 

Comp. 

Aktiengesellschaft 

(511)  29  30  31  32  33 

 

(111) 1523282 

(151) 14.08.2019 

(540) 

UNIQUE BY 

MOBIA 

(732) MOBIA j.d.o.o. 

(511)  09  35 

 

(111) 1523291 

(151) 30.12.2019 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  38  42 

 

(111) 1523299 

(151) 20.02.2020 

(540) 

ALLTOURA 

(732) DAVANTI 

TYRES LIMITED 

(511)  12 

 

(111) 1523328 

(151) 30.09.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

«MotoVeloZavod» 

(511)  09  12  25  28 

 

(111) 1523330 

(151) 04.02.2020 

(540) 

BLOCKTECH 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  18 

(111) 1523335 

(151) 15.10.2019 

(540) 

ORIFLAME 

GLACIER 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  03 

 

(111) 1523343 

(151) 30.09.2019 

(540) 

SUBARU 

(732) SUBARU 

CORPORATION 

(511)  12  35  37 

 

(111) 1523361 

(151) 26.02.2020 

(540) 

UPC 

(732) Amphenol 

Corporation 

(511)  09 

 

(111) 1523369 

(151) 24.10.2019 

(540) 

 

(732) Dolby Laboratories 

Licensing Corporation 

(511)  09  38  41  42 

 

(111) 1523400 

(151) 30.12.2019 

(540) 
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(732) 24 sata d.o.o. 

(511)  16  25  38  41 

 

(111) 1523426 

(151) 29.10.2019 

(540) 

 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1523434 

(151) 30.12.2019 

(540) 

joonglaa 

(732) 24 sata d.o.o. 

(511)  16  25  38  41 

 

(111) 1523444 

(151) 20.12.2019 

(540) 

 

(732) McGard 

Deutschland GmbH 

(511)  06  12 

 

(111) 1523460 

(151) 20.12.2019 

(540) 

McGard 

(732) McGard 

Deutschland GmbH 

(511)  06  12 

 

(111) 1523487 

(151) 13.11.2019 

(540) 

 

(732) SBM Mundial, S.L. 

(511)  04  34 

 

(111) 1523498 

(151) 04.03.2020 

(540) 

 

(732) PEPCO POLAND 

Sp. z o.o. 

(511)  08  10  21  24  25  28 

 

(111) 1523504 

(151) 10.01.2020 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

BERSON NEW 

MATERIALS CO., LTD. 

(511)  17  27 

 

(111) 1523518 

(151) 30.12.2019 

(540) 

 

(732) Croatia Records d.d. 

(511)  09  16  25  35  36  

38  41  42 

(111) 1523532 

(151) 30.12.2019 

(540) 

ZEKU 

(732) GUANGDONG 

OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATI

ONS CORP., LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1523536 

(151) 23.11.2019 

(540) 

 

(732) ROWE 

MINERALÖLWERK 

GMBH 

(511)  02  03  04  35 

 

(111) 1523544 

(151) 16.01.2020 

(540) 

 

(732) NOVARES 

GROUP 

(511)  07  09  11  12  17  

20  35  37  40  42 

 

(111) 1523547 

(151) 11.02.2020 

(540) 

KIPRUN 

(732) DECATHLON 

(511)  18 

 

(111) 1523564 

(151) 20.02.2020 

(540) 

 

(732) ERA S.r.l. 

(511)  07  09 

 

(111) 1523608 

(151) 11.10.2019 

(540) 

 

(732) Dynabrade, Inc. 

(511)  07 

 

(111) 1523626 

(151) 20.11.2019 

(540) 

OLIVER 

DRAGOJEVIĆ 

(732) Vesna Dragojević 

(511)  15  25  41 

 

(111) 1523643 

(151) 06.02.2020 

(540) 

CONTINENTA 

(732) Continenta-

Importgesellschaft mbH 

(511)  20  21 

 

(111) 1523678 

(151) 24.10.2019 

(540) 

 

(732) Dolby Laboratories 

Licensing Corporation 

(511)  09  38  41  42 

 

(111) 1523725 

(151) 03.02.2020 

(540) 

 

(732) WOJNAROWSCY 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511)  09  11  35 

 

(111) 1523741 

(151) 09.01.2020 
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(540) 

 

(732) Dr. Hobein 

(Nachf.) GmbH 

Medizinische Hautpflege 

(511)  03  05 

 

(111) 1523770 

(151) 27.02.2020 

(540) 

EMILY BRONTË 

(732) David Austin 

Roses Limited 

(511)  31 

 

(111) 1523773 

(151) 13.02.2020 

(540) 

 

(732) S.C. ROTAKT 

S.R.L. 

(511)  07 

 

(111) 1523786 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) OFF-WHITE LLC 

(511)  14 

 

(111) 1523790 

(151) 09.12.2019 

(540) 

 

(732) Winterhalter 

Gastronom GmbH 

(511)  07  09  37 

 

(111) 1523796 

(151) 26.08.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Moto 

VeloZavod" 

(511)  09  12  28 

 

(111) 1523819 

(151) 26.11.2019 

(540) 

BROKDEN 

(732) SPACHEM, S.L. 

(511)  01  05 

 

(111) 1523821 

(151) 16.12.2019 

(540) 

 

(732) INCANTO 

FASHION GROUP 

S.R.L. 

(511)  09  14  18  25  35 

 

(111) 1523846 

(151) 30.12.2019 

(540) 

 

(732) Igor G. Mikhailov 

(511)  36  41  42 

 

(111) 1523859 

(151) 11.02.2020 

(540) 

EQBIOTA 

(732) Biessen Pharma 

(511)  03  05 

 

(111) 1523915 

(151) 16.01.2020 

(540) 

KingAgroot 

(732) Qingdao 

KingAgroot Resistant 

Weed Management Co., 

Ltd. 

(511)  01  05  31 

 

(111) 1523925 

(151) 18.02.2020 

(540) 

 

(732) LARK GIDA 

AMBALAJ İNŞAAT  

SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  30 

 

(111) 1523928 

(151) 23.10.2019 

(540) 

 

(732) PowUnity GmbH 

(511)  09  12  37 

 

(111) 1523933 

(151) 10.02.2020 

(540) 

Spinnator 

(732) Triple A Finance 

GmbH & Co. KG 

(511)  10 

 

(111) 1523953 

(151) 24.02.2020 

(540) 

AdvancedGrind 

(732) Robert Bosch 

GmbH 

(511)  07  11 

 

(111) 1523959 

(151) 12.03.2020 

(540) 

OZUKO 

(732) Bi Zhixiong 

(511)  18 

 

(111) 1523980 

(151) 07.08.2019 

(540) 

 

(732) URGANCI GIDA 

TURİZM İNŞAAT  

SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1524006 

(151) 11.11.2019 

(540) 

 

(732) BİGES GÜVENLİ 

HAYAT 

TEKNOLOJİLERİ 

ELEKTRONİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  09  42 

 

(111) 1524011 

(151) 21.01.2020 

(540) 

 

(732) BRESSAN ALEX 

(511)  19  20  35 

 

(111) 1524014 

(151) 04.02.2020 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/4 

Intellectual Property Gazette  2020/4 

142 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

SPACETIME 

(732) Nokia Corporation 

(511)  09 

 

(111) 1524028 

(151) 05.12.2019 

(540) 

xiaomi 

(732) Xiaomi Inc. 

(511)  07  08  09  11  12  

14  16  18  21  24  25  28 

 

(111) 1524032 

(151) 16.01.2020 

(540) 

 

(732) Wirecard AG 

(511)  09  35  36  38  42  

45 

 

(111) 1524102 

(151) 07.01.2020 

(540) 

 

(732) DeeZee Sp. z o.o. 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1524105 

(151) 09.01.2020 

(540) 

Sensibiotic 

(732) Hipp & Co 

(511)  05  29  30  32 

 

(111) 1524122 

(151) 28.10.2019 

(540) 

HeyTap 

(732) GUANGDONG 

OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATI

ONS CORP., LTD. 

(511)  09  35  36  38  41  

42 

 

(111) 1524131 

(151) 14.02.2020 

(540) 

 

(732) Eastern Company 

S.A.E. 

(511)  34 

 

(111) 1524194 

(151) 11.03.2020 

(540) 

 

(732) Realme Chongqing 

Mobile 

Telecommunications 

Corp., Ltd. 

(511)  09 

 

(111) 1524207 

(151) 24.02.2020 

(540) 

 

(732) ERBOZETA 

S.p.A. 

(511)  03  05  10 

 

(111) 1524213 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Huidafa 

Technology Co.,Ltd 

(511)  09 

 

(111) 1524224 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA ATECA 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

 

(111) 1524250 

(151) 12.02.2020 

(540) 

FRUIT BOMB 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511)  03 

 

(111) 1524253 

(151) 03.02.2020 

(540) 

 

(732) Advendor Network OÜ 

(511)  09  16  25  35  36  

41  42 

 

(111) 1524257 

(151) 03.02.2020 

(540) 

ADVENDOR 

(732) Advendor Network OÜ 

(511)  09  16  25  35  36  

41  42 

 

(111) 1524260 

(151) 14.02.2020 

(540) 

FOLIAPLANT 

(732) PLANTIN 

(511)  01 

(111) 1524265 

(151) 20.09.2019 

(540) 

Apafeed 

(732) Joint-Stock 

Company "Apatit" 

(511)  01  31  35 

 

(111) 1524275 

(151) 13.11.2019 

(540) 

Overdozz 

(732) SBM Mundial, S.L. 

(511)  04  34 

 

(111) 1524299 

(151) 06.11.2019 

(540) 

 

(732) ASP Global 

Manufacturing GmbH 

(511)  01  05  09  11 

 

(111) 1524303 

(151) 26.11.2019 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

XINGTIAN SUNSHINE 

INTELLIGENT 

EQUIPMENT Co., Ltd 

(511)  07 

 

(111) 1523588 

(151) 06.01.2020 

(540) 

 

(732) DİMES GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  29  30  32 
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(111) 1524318 

(151) 24.02.2020 

(540) 

DERMOGUARD 

(732) Lysoform 

Schweizerische 

Gesellschaft für 

Antisepsie AG 

(511)  03  05 

 

(111) 1524322 

(151) 28.02.2020 

(540) 

GOODNEX 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

 

(111) 1524325 

(151) 26.08.2019 

(540) 

KRAKKEN 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Moto 

VeloZavod" 

(511)  09  12  28 

 

(111) 1524401 

(151) 22.01.2020 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  42 

 

(111) 1524443 

(151) 16.12.2019 

(540) 

 

(732) Yongkang 

Longyun Tools Co., Ltd 

(511)  07  08  09 

(111) 1524468 

(151) 23.09.2019 

(540) 

Sano Smart Dairy 

Nutrition 

(732) Sano - Moderní 

výživa zvířat spol. s r.o. 

(511)  31  44 

 

(111) 1524484 

(151) 10.01.2020 

(540) 

ACTIMEL 

(732) COMPAGNIE 

GERVAIS DANONE 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1524489 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1524490 

(151) 12.03.2020 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  05 

 

(111) 1524500 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) Michelangelo 

Foundation for Creativity 

& Craftsmanship 

(511)  09  38  45 

 

(111) 1524502 

(151) 12.03.2020 

(540) 

ACRYSOF IQ 

VIVITY 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

 

(111) 1524512 

(151) 30.12.2019 

(540) 

 

(732) Red Moon Srl 

(511)  29  31  32  33 

 

(111) 1524517 

(151) 10.03.2020 

(540) 

CLAREON 

VIVITY 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

 

(111) 1524534 

(151) 09.03.2020 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

 

(111) 1524541 

(151) 28.02.2020 

(540) 

 

(732) Z & U Spirituosen 

Marketing GmbH 

(511)  33 

 

(111) 1524548 

(151) 11.09.2019 

(540) 

Heintzmann Traffic 

Systems 

(732) Bochumer 

Eisenhütte Heintzmann 

GmbH & Co. Bau- und 

Beteiligungs- KG 

(511)  06  19  37 

 

(111) 1524574 

(151) 06.03.2020 

(540) 

 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  11  21  27 

 

(111) 1524622 

(151) 22.02.2020 

(540) 

VISU360 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09  42 
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(111) 1524624 

(151) 27.02.2020 

(540) 

BEACH LOVE 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1524637 

(151) 21.02.2020 

(540) 

 

(732) Astellas Pharma 

Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1524663 

(151) 11.12.2019 

(540) 

PLUS 

THERAPEUTICS 

(732) PLUS 

THERAPEUTICS, INC. 

(511)  05  40  42  44 

 

(111) 1524679 

(151) 21.02.2020 

(540) 

 

(732) Astellas Pharma 

Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1524706 

(151) 03.02.2020 

(540) 

Hyperharmonizedf

ullerenol 

(732) Fieldpoint (Cyprus) 

Limited 

(511)  03  05  09  10 

 

(111) 1524713 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Jisu 

Technology Co., Ltd. 

(511)  11 

 

(111) 1524719 

(151) 27.11.2019 

(540) 

VESTRUM 

(732) CNH Industrial 

N.V. 

(511)  12 

 

(111) 1524720 

(151) 16.12.2019 

(540) 

DELTA-PENTAXX 

(732) Ewald Dörken AG 

(511)  17  19  22 

 

(111) 1524729 

(151) 15.01.2020 

(540) 

 

(732) TM 

INVESTMENT SP. Z O. 

O. 

(511)  01  02  17 

 

(111) 1524734 

(151) 28.11.2019 

(540) 

 

(732) GuangDong OPPO 

Mobile 

Telecommunications 

Corp., Ltd. 

(511)  09  35  38  41  42 

 

(111) 1524737 

(151) 30.09.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

«MotoVeloZavod» 

(511)  09  12  28 

 

(111) 1524738 

(151) 31.01.2020 

(540) 

CMF 

(732) 

CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES 

FLORENTAISES – 

C.M.F. 

(511)  06  11  17  37 

 

(111) 1524784 

(151) 03.06.2019 

(540) 

ONE HEALTH 

SOLUTIONS 

(732) HERC 

Management Services 

LLC 

(511)  09  42 

 

(111) 1524793 

(151) 24.10.2019 

(540) 

DIVINE 

ATMOSPHERE 

(732) Mundus viridis 

d.o.o. 

(511)  20  35  40 

 

(111) 1524818 

(151) 28.02.2020 

(540) 

ROUGE ALLURE 

INK FUSION 

(732) CHANEL 

(511)  03 

 

(111) 1524834 

(151) 02.03.2020 

(540) 

MILLION CELLS 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1524838 

(151) 28.02.2020 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

 

(111) 1524845 

(151) 24.02.2020 

(540) 

Triflex 

(732) Miele & Cie. KG 

(511)  07 

 

(111) 1524873 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA e-RACER 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

 

(111) 1524881 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA EL-BORN 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

 

(111) 1524884 

(151) 11.12.2019 
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(540) 

 

(732) Micro:bit 

Educational Foundation 

(511)  09 

 

(111) 1524906 

(151) 22.01.2020 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  42 

 

(111) 1524919 

(151) 19.02.2020 

(540) 

 

(732) HEINEKEN 

ENTREPRISE 

(511)  32  33 

 

(111) 1524933 

(151) 16.01.2020 

(540) 

 

(732) Wirecard AG 

(511)  09  35  36  38  42  45 

 

(111) 1524957 

(151) 30.09.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

«MotoVeloZavod» 

(511)  09  12 

(111) 1524966 

(151) 27.11.2019 

(540) 

 

(732) UPL LTD. 

(511)  01  05 

 

(111) 1524971 

(151) 10.12.2019 

(540) 

 

(732) ASMODEE 

GROUP 

(511)  09  16  28  41 

 

(111) 1524974 

(151) 21.11.2019 

(540) 

 

(732) dm drogerie markt 

GmbH 

(511)  03  08  11  14  16  

20  21  25  26 

 

(111) 1524993 

(151) 27.01.2020 

(540) 

 

(732) HERMES 

INTERNATIONAL 

(511)  03 

 

(111) 1518797 

(151) 24.01.2020 

(540) 

MY PETS 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  31  35 

 

(111) 1518872 

(151) 23.12.2019 

(540) 

MGCPQQ 

(732) MITSUBISHI 

GAS CHEMICAL 

COMPANY, INC. 

(511)  01  03  05  32 

 

(111) 1518914 

(151) 31.01.2020 

(540) 

IALUNA 

(732) IBSA INSTITUT 

BIOCHIMIQUE SA 

(511)  05  10 

 

(111) 1518917 

(151) 13.12.2019 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1518939 

(151) 14.01.2020 

(540) 

DUOXILIFT 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  01  03 

 

(111) 1518950 

(151) 09.01.2020 

(540) 

 

(732) KENNA d.o.o. 

(511)  29  30  43 

 

(111) 1518952 

(151) 09.01.2020 

(540) 

 

(732) KENNA d.o.o. 

(511)  30  43 

 

(111) 1518967 

(151) 26.09.2019 

(540) 

 

(732) DUFRY 

INTERNATIONAL AG 

(DUFRY 

INTERNATIONAL SA) 

(DUFRY 

INTERNATIONAL 

LTD) 

(511)  35 

 

(111) 1518972 

(151) 20.01.2020 
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(540) 

 

(732) E. REMY 

MARTIN & C° 

(511)  33 

 

(111) 1518977 

(151) 23.10.2019 

(540) 

 

(732) ALTUNKAYA 

İNŞAAT NAKLİYAT 

GIDA TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1518995 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) Shandong Jinguo 

Industrial Group Co. 

LTD 

(511)  10 

 

(111) 1519028 

(151) 06.03.2019 

(540) 

Breeno 

(732) SHENZHEN YUN 

ZHONG FEI 

NETWORK  

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  09  38  42 

 

(111) 1519035 

(151) 23.09.2019 

(540) 

OXYLANE 

(732) DECATHLON 

(511)  09  11  12  18  25  

28 

 

(111) 1519043 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) STİLLAY 

MOBİLYA 

DEKORASYON 

İNŞAAT TAAHHÜT 

TURİZM SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  20 

 

(111) 1519050 

(151) 14.10.2019 

(540) 

 

(732) CTP Invest, spol. s 

r. o. 

(511)  36  37  39 

 

(111) 1519131 

(151) 18.12.2019 

(540) 

 

(732) YIWU HANHAO 

SANITARY WARES 

CO., LTD. 

(511)  06  11 

 

(111) 1519165 

(151) 26.11.2019 

(540) 

 

(732) MONCLER S.P.A. 

(511)  18  25 

 

(111) 1519190 

(151) 29.11.2019 

(540) 

ANTEC 

(732) Antec Biogas AS 

(511)  01  11  40 

 

(111) 1519255 

(151) 09.01.2020 

(540) 

 

(732) Pandora A/S 

(511)  14  35 

 

(111) 1519259 

(151) 17.10.2019 

(540) 

 

(732) GATARIĆ d.o.o. 

(511)  02  16 

 

(111) 1519273 

(151) 31.10.2019 

(540) 

 

(732) Astellas Pharma 

Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1519288 

(151) 20.12.2019 

(540) 

 

(732) KORRES SA 

NATURAL PRODUCTS 

(511)  03  05 

 

(111) 1519295 

(151) 17.12.2019 

(540) 

 

(732) Jinan Yijiaxin 

Paper Products Co., Ltd 

(511)  16 

 

(111) 1519305 

(151) 10.10.2019 

(540) 

 

(732) JK Machinery, 

s.r.o. 

(511)  07 

 

(111) 1519310 

(151) 13.01.2020 

(540) 
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(732) Bayer 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 

 

(111) 1519324 

(151) 31.10.2019 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  "Managing 

Reality" 

(511)  09  20  28  41 

 

(111) 1519327 

(151) 22.01.2020 

(540) 

 

(732) NOAH 

CLOTHING LLC 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1519339 

(151) 16.10.2019 

(540) 

 

(732) VERSALIS S.P.A. 

(511)  01  17  40 

 

(111) 1519346 

(151) 10.12.2019 

(540) 

 

(732) SOJER d.o.o. 

(511)  03  41  44 

(111) 1519362 

(151) 17.12.2019 

(540) 

MIIX 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1519379 

(151) 27.01.2020 

(540) 

PECEVIS 

(732) Construction 

Research & Technology 

GmbH 

(511)  01 

 

(111) 1519413 

(151) 15.01.2020 

(540) 

bella perfecta slim 

(732) Toruńskie Zakłady 

Materiałów Opatrunkowych, 

Spółka Akcyjna 

(511)  05 

 

(111) 1519426 

(151) 11.12.2019 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company  

"RusBioAlliance" 

(511)  29  30  32 

 

(111) 1519445 

(151) 12.12.2019 

(540) 

 

(732) "Inter Tobacco",  

Limited liability 

company 

(511)  34 

 

(111) 1519453 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  31  35 

 

(111) 1519465 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  30  35 

 

(111) 1519483 

(151) 18.12.2019 

(540) 

CENVYSIO 

(732) STADA 

Arzneimittel AG 

(511)  05  10 

 

(111) 1519487 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  31  35 

 

(111) 1519489 

(151) 18.11.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Scandica" 

(511)  25  35 

 

(111) 1519492 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) LEOPARD S.A. 

(511)  30  32 

 

(111) 1519517 

(151) 18.12.2019 

(540) 

nexoya 

(732) nexoya AG 

(511)  09  35  41  42 

 

(111) 1519525 

(151) 27.11.2019 

(540) 
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(732) STANIĆ 

BEVERAGES d.o.o. 

(511)  30 

 

(111) 1519536 

(151) 12.12.2019 

(540) 

 

(732) Marshmallows 

International, S.L. 

(511)  30 

 

(111) 1519589 

(151) 12.09.2019 

(540) 

FLORIOTIC 

(732) PharmaS d.o.o. 

(511)  05 

 

(111) 1519590 

(151) 11.02.2020 

(540) 

EVERGUARD 

(732) Building Materials 

Investment Corp. 

(511)  19 

 

(111) 1519599 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  35 

 

(111) 1519649 

(151) 03.02.2020 

(540) 

 

(732) ERPIUM, poslovne 

storitve d.o.o. 

(511)  35  38  42 

 

(111) 1519751 

(151) 27.01.2020 

(540) 

BIO ZONE 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  30  31  35 

 

(111) 1519754 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  31  35 

 

(111) 1519785 

(151) 27.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  30  35 

(111) 1519788 

(151) 05.02.2020 

(540) 

Superb Scout 

(732) ŠKODA AUTO 

a.s. 

(511)  12 

 

(111) 1519790 

(151) 27.01.2020 

(540) 

FREE ZONE 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1519791 

(151) 27.01.2020 

(540) 

OLEA 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  03  05  35 

 

(111) 1519794 

(151) 27.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1519798 

(151) 08.01.2020 

(540) 

 

(732) KEPRO S.p.A. 

(511)  03 

 

(111) 1519801 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) LEOPARD S.A. 

(511)  30  32 

 

(111) 1519802 

(151) 10.01.2020 

(540) 

TETRA 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

 

(111) 1519804 

(151) 10.12.2019 

(540) 

 

(732) CALIK DENIM 

TEKSTIL  SAN. VE 

TIC. A.S. 

(511)  24 

 

(111) 1519809 

(151) 27.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  03  05  35 

 

(111) 1519813 

(151) 24.01.2020 
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(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  35 

 

(111) 1519879 

(151) 29.01.2020 

(540) 

[AR]T 

(732) Apple Inc. 

(511)  41 

 

(111) 1519899 

(151) 24.09.2019 

(540) 

 

(732) DINA Limited 

Liability Company 

(511)  09 

 

(111) 1519939 

(151) 10.10.2019 

(540) 

 

(732) JK Machinery, 

s.r.o. 

(511)  35 

 

(111) 1519947 

(151) 12.12.2019 

(540) 

 

(732) "Inter Tobacco",  

Limited liability 

company 

(511)  34 

 

(111) 1519955 

(151) 16.12.2019 

(540) 

G 4 

(732) Knauf PFT GmbH 

& Co. KG 

(511)  07 

 

(111) 1520009 

(151) 18.09.2019 

(540) 

 

(732) VİSAM PLASTİK 

VE METAL 

ENJEKSİYON SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  11  35  37 

 

(111) 1520016 

(151) 18.10.2019 

(540) 

 

(732) PENKO TEKSTİL 

PAZARLAMA SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  25 

 

(111) 1520057 

(151) 28.11.2019 

(540) 

 

(732) Fédération 

Internationale  de 

Football Association 

(FIFA) 

(511)  01  03  04  05  06  

07  08  09  10  11  12  14  

15  16  18  20  21  24  25  

26  27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  

40  41  42  43  45 

 

(111) 1520077 

(151) 31.10.2019 

(540) 

TESYA GROUP 

(732) TESA S.P.A. 

(511)  07  09  12  35  37  

39  40  41  42 

 

(111) 1520096 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) CIMC ENRIC 

Investment Holdings 

(Shenzhen) Company 

Limited 

(511)  12 

 

(111) 1520134 

(151) 07.02.2020 

(540) 

HUIDA 

(732) HUIDA 

SANITARY WARE 

CO., LTD. 

(511)  11  19  20 

 

(111) 1520142 

(151) 13.01.2020 

(540) 

BARTOG 

(732) Bartog d.o.o. 

Trebnje 

(511)  03  04  12  35 

 

(111) 1520144 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  03  04  35 

 

(111) 1520145 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  30  35 

 

(111) 1520147 

(151) 27.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  30  31  35 
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(111) 1520148 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  35 

 

(111) 1520164 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  30  35 

 

(111) 1520174 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  05  35 

 

(111) 1520219 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  06  16  35 

 

(111) 1520227 

(151) 24.01.2020 

(540) 

BUDDY 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  31  35 

 

(111) 1520266 

(151) 28.01.2020 

(540) 

DAX 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  03  21  35 

 

(111) 1520290 

(151) 27.01.2020 

(540) 

SPECIAL 

MOMENTS 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  29  30  35 

 

(111) 1520318 

(151) 13.01.2020 

(540) 

 

(732) Bartog d.o.o. 

Trebnje 

(511)  03  04  12  35 

 

(111) 1520319 

(151) 27.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  08  11  21  28  35 

(111) 1520355 

(151) 31.10.2019 

(540) 

INSTYLAN 

(732) Gumeniuk Mykola 

Ivanovych 

(511)  05  10 

 

(111) 1520357 

(151) 18.11.2019 

(540) 

AUSTRALIS 

(732) LORO PIANA 

S.p.A. 

(511)  23  24  25 

 

(111) 1520444 

(151) 26.10.2019 

(540) 

 

(732) Kalaye Khane Paya 

Pars Co. 

(511)  21  35 

 

(111) 1520449 

(151) 23.01.2020 

(540) 

 

(732) odelo GmbH 

(511)  11  12  42 

 

(111) 1520463 

(151) 06.09.2019 

(540) 

BRAVO 

(732) RAUCH 

Fruchtsäfte GmbH 

(511)  29  30  32  33 

 

(111) 1520469 

(151) 29.10.2019 

(540) 

 

(732) Hebei 

Xianyuantang 

Biotechnology Co., LTD 

(511)  05 

 

(111) 1520493 

(151) 08.01.2020 

(540) 

 

(732) KEPRO S.P.A. 

(511)  03 

 

(111) 1520502 

(151) 08.01.2020 

(540) 

 

(732) KEPRO S.P.A. 

(511)  03 

 

(111) 1520509 

(151) 04.12.2019 

(540) 
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(732) KARTSANA, S.L. 

(511)  10  35 

 

(111) 1520510 

(151) 26.12.2019 

(540) 

 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  36 

 

(111) 1520538 

(151) 23.01.2020 

(540) 

 

(732) Société Jas 

Hennessy & Co. 

(511)  16  33 

 

(111) 1520577 

(151) 06.08.2019 

(540) 

 

(732) DENITSA 

DENCHEVA 

(511)  14  18  25  35  42 

 

(111) 1520601 

(151) 23.01.2020 

(540) 

 

(732) odelo GmbH 

(511)  11  12  42 

 

(111) 1520609 

(151) 15.10.2019 

(540) 

POWERAUTH 

(732) Wultra s.r.o. 

(511)  09  35  42  45 

 

(111) 1520626 

(151) 30.12.2019 

(540) 

 

(732) LIDL STIFTUNG 

& CO. KG 

(511)  29  30  31 

 

(111) 1520633 

(151) 30.01.2020 

(540) 

MACKAGE 

(732) APP GROUP 

(CANADA) INC. 

(511)  03  04  09  14  16  

18  25  26  28  35 

 

(111) 1520664 

(151) 17.01.2020 

(540) 

MoBase 

(732) Siemens Mobility 

GmbH 

(511)  09  35  42 

 

(111) 1520705 

(151) 01.11.2019 

(540) 

BOFA MERCURY 

(732) Bank of America 

Corporation 

(511)  36 

 

(111) 1520724 

(151) 19.09.2019 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  35  41  42 

 

(111) 1520733 

(151) 26.12.2019 

(540) 

 

(732) «SafPlast» Limited 

Liability Company 

(511)  17  19  35 

 

(111) 1520791 

(151) 13.01.2020 

(540) 

 

(732) Guangzhou 

Hengliang Trading Co., 

Ltd. 

(511)  01  04  07  11  12 

 

(111) 1520795 

(151) 21.01.2020 

(540) 

PROFUEL 

(732) PROMETEON 

TYRE GROUP S.R.L. 

(511)  12  17 

 

(111) 1520815 

(151) 17.01.2020 

(540) 

PAI 

(732) Pai Skincare 

Limited 

(511)  03  35 

 

(111) 1520844 

(151) 25.09.2019 

(540) 

PyLadies 

(732) Python Software 

Foundation 

(511)  35  41 

 

(111) 1520845 

(151) 08.08.2019 

(540) 

 

(732) D.İ.T.E.K.S. 

TEKSTİL ÜRÜNLERİ 

SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  09  14  18  24  25  

26 

 

(111) 1520846 

(151) 12.02.2020 

(540) 

PENSTREP-JECT 

(732) Dopharma 

Research B.V. 

(511)  05 

 

(111) 1520847 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) profine GmbH 

(511)  06  17  19 

 

(111) 1520857 

(151) 07.02.2020 
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(540) 

 

(732) BARILLA 

SVERIGE AB 

(511)  30 

 

(111) 1520865 

(151) 31.10.2019 

(540) 

 

(732) 

PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO-

USŁUGOWE  „INTER-

S” PIOTR SIELSKI 

(511)  06  08  09  16  17  

19  25 

 

(111) 1520869 

(151) 07.01.2020 

(540) 

NutriBalance 

Repair 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1520872 

(151) 22.10.2019 

(540) 

 

(732) HELL ENERGY 

İÇECEK  TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  30 

 

(111) 1520914 

(151) 06.01.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1520916 

(151) 12.02.2020 

(540) 

FRUIT KISS 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511)  03 

 

(111) 1520927 

(151) 23.12.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

Innovatsionno-

proizvodstvennaya 

kompania "Abis" 

(511)  01  03 

 

(111) 1520937 

(151) 27.12.2019 

(540) 

 

(732) Sanydo Consulting 

Limited 

(511)  05  35 

 

(111) 1520942 

(151) 10.02.2020 

(540) 

TETRASPOT 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

 

(111) 1520946 

(151) 12.02.2020 

(540) 

BERENDUS 

(732) SYNGENTA 

CROP PROTECTION 

AG 

(511)  01  05 

 

(111) 1520956 

(151) 12.02.2020 

(540) 

FLOCENTO 

(732) SYNGENTA 

CROP PROTECTION 

AG 

(511)  01  05 

 

(111) 1520999 

(151) 27.11.2019 

(540) 

 

(732) STANIĆ 

BEVERAGES d.o.o. 

(511)  30 

 

(111) 1521009 

(151) 05.02.2020 

(540) 

Becauselsayso 

(732) BIOFARMA 

(511)  44 

 

(111) 1521080 

(151) 18.09.2019 

(540) 

 

(732) POLARİS 

ELEKTRONİK  

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  09 

(111) 1521108 

(151) 10.10.2019 

(540) 

BIOEVOLOGY 

(732) GRUPO 

AGROTECNOLOGÍA 

S.L 

(511)  42 

 

(111) 1521144 

(151) 27.12.2019 

(540) 

 

(732) Sanydo Consulting 

Limited 

(511)  05  35 

 

(111) 1521170 

(151) 20.09.2019 

(540) 

Apaviva 

(732) Joint-Stock 

Company "Apatit" 

(511)  01  35 

 

(111) 1521172 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) CENTRAL 

DEBORLA COMÉRCIO 

DE UTILIDADES, S.A. 

(511)  35 

 

(111) 1521180 

(151) 14.01.2020 

(540) 
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(732) Zhejiang Hooeasy 

Smart Technology  Co., Ltd. 

(511)  07  11  21  22  35 

 

(111) 1521190 

(151) 03.02.2020 

(540) 

 

(732) INTERTEC S.R.L. 

(511)  01 

 

(111) 1521223 

(151) 10.02.2020 

(540) 

 

(732) NINGBO 

SINCERE HOLDING 

GROUP  CO., LTD. 

(511)  18  20  28 

 

(111) 1522190 

(151) 06.02.2020 

(540) 

PROBLAD 

VERDE 

(732) CEV, SA 

(511)  05 

 

(111) 1521245 

(151) 07.02.2020 

(540) 

LES SECRETS - 

THE SECRETS 

(732) José Eisenberg 

(511)  03 

 

(111) 1521249 

(151) 07.01.2020 

(540) 

C-Kit 

(732) Thorn Lighting 

Limited 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1521251 

(151) 07.02.2020 

(540) 

HAPPINESS 

(732) José Eisenberg 

(511)  03 

 

(111) 1521265 

(151) 07.02.2020 

(540) 

 

(732) VIZRT AG 

(511)  09 

 

(111) 1521286 

(151) 07.02.2020 

(540) 

YOUTH A STATE 

OF MIND 

(732) José Eisenberg 

(511)  03 

 

(111) 1521292 

(151) 14.08.2019 

(540) 

MOBIA 

(732) MOBIA j.d.o.o. 

(511)  09  35 

 

(111) 1521296 

(151) 17.12.2019 

(540) 

 

(732) ETS. JOSKIN SA 

(511)  07  12  25  28 

 

(111) 1521298 

(151) 07.02.2020 

(540) 

HAPPINESS LA 

COLLECTION 

(732) José Eisenberg 

(511)  03 

 

(111) 1521309 

(151) 07.11.2019 

(540) 

 

(732) J. Choo Limited 

(511)  18  25 

 

(111) 1521317 

(151) 12.02.2020 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «ORIMI» 

(511)  30 

 

(111) 1521321 

(151) 19.09.2019 

(540) 

Bioptron 

Hyperlight Therapy 

System by Zepter 

Group 

(732) Fieldpoint B.V. 

(511)  09  10  11  42 

(111) 1521355 

(151) 12.02.2020 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company «ORIMI» 

(511)  30 

 

(111) 1521364 

(151) 29.01.2020 

(540) 

 

(732) NHance, Inc. 

(511)  02 

 

(111) 1521369 

(151) 22.01.2020 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511)  30 

 

(111) 1521370 

(151) 10.02.2020 

(540) 
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(732) DAMLA 

AYAKKABI ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1521374 

(151) 21.02.2020 

(540) 

 

(732) JI NAN MING 

XING WEI YE JING 

MAO YOU XIAN 

GONG SI 

(511)  09 

 

(111) 1521383 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) Jinan Sanjiasan 

Education Consulting 

Co., Ltd. 

(511)  41 

 

(111) 1521393 

(151) 25.12.2019 

(540) 

ALVES 

(732) ALVES ENERJI 

KABLO URETIM  

SANAYI VE DIS 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  09 

 

(111) 1521401 

(151) 17.12.2019 

(540) 

Siid 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

 

(111) 1521411 

(151) 17.01.2020 

(540) 

 

(732) SOPHARMA AD 

(511)  05 

 

(111) 1521421 

(151) 14.01.2020 

(540) 

...AND CHILL 

(732) cosnova GmbH 

(511)  03  08  21 

 

(111) 1521422 

(151) 20.09.2019 

(540) 

Nitriva 

(732) Joint-Stock 

Company "Apatit" 

(511)  01  31  35 

 

(111) 1521423 

(151) 17.01.2020 

(540) 

 

(732) SOPHARMA AD 

(511)  05 

 

(111) 1521424 

(151) 15.11.2019 

(540) 

 

(732) ASCENZA AGRO 

(511)  01  05  44 

 

(111) 1521450 

(151) 03.02.2020 

(540) 

BIOUP 

(732) INTERTEC S.R.L. 

(511)  01 

 

(111) 1521461 

(151) 24.12.2019 

(540) 

 

(732) Jinan Fugesen 

Road Maintenance 

Technology Co., Ltd 

(511)  07 

 

(111) 1521475 

(151) 04.02.2020 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

 

(111) 1521477 

(151) 27.11.2019 

(540) 

 

(732) STANIĆ 

BEVERAGES d.o.o. 

(511)  30 

 

(111) 1521481 

(151) 18.12.2019 

(540) 

 

(732) YIWU HANHAO 

SANITARY WARES 

CO., LTD. 

(511)  06  11 

 

(111) 1521524 

(151) 30.12.2019 

(540) 

Croatia Records 

(732) Croatia Records 

d.d. 

(511)  09  16  25  35  36  

38  41  42 

 

(111) 1521531 

(151) 11.02.2020 

(540) 

dimlux 

(732) Air Supplies 

Holland B.V 

(511)  11 

 

(111) 1521600 

(151) 18.11.2019 

(540) 

CLIMA SYSTEM 

(732) LORO PIANA 

S.p.A. 

(511)  24  25 

 

(111) 1521626 

(151) 11.11.2019 

(540) 

 

(732) Amsal 

Pharmaceuticals d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  05 

 

(111) 1521634 

(151) 11.11.2019 

(540) 
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(732) Amsal 

Pharmaceuticals d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  05 

 

(111) 1521663 

(151) 11.11.2019 

(540) 

 

(732) Amsal 

Pharmaceuticals d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  05 

 

(111) 1521700 

(151) 11.11.2019 

(540) 

 

(732) Amsal 

Pharmaceuticals d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  05 

 

(111) 1521702 

(151) 11.11.2019 

(540) 

 

(732) Amsal 

Pharmaceuticals d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  05 

 

(111) 1521703 

(151) 17.01.2020 

(540) 

 

(732) PONTI S.p.A. 

(511)  30 

 

(111) 1521704 

(151) 30.01.2020 

(540) 

COURIR 

(732) GROUPE 

COURIR 

(511)  35 

 

(111) 1521708 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03  05 

 

(111) 1521714 

(151) 11.11.2019 

(540) 

 

(732) Amsal 

Pharmaceuticals d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  05 

 

(111) 1521718 

(151) 25.10.2019 

(540) 

ONLITE 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1521729 

(151) 15.11.2019 

(540) 

easy by tilo 

(732) tilo GmbH 

(511)  19  27 

 

(111) 1521730 

(151) 15.11.2019 

(540) 

 

(732) tilo GmbH 

(511)  19  27 

 

(111) 1521739 

(151) 25.10.2019 

(540) 

 

(732) Kabushiki Kaisha 

Yamamotoyama  

(Yamamotoyama Co., 

Ltd.) 

(511)  29  30  31  32 

 

(111) 1521763 

(151) 01.11.2019 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  07  08  10  11  12  

20  21  28 

 

(111) 1521812 

(151) 17.02.2020 

(540) 

PHEROLIT 

(732) Lithos Crop Protect 

GmbH 

(511)  05 

 

(111) 1521835 

(151) 05.11.2019 

(540) 

 

(732) HAFIZLAR GIDA 

İÇ VE DIŞ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  30  35  43 

 

(111) 1521838 

(151) 12.12.2019 

(540) 

PET MOMENT 

(732) Fortunate Pte. Ltd. 

(511)  18  20  28 

 

(111) 1521847 

(151) 16.12.2019 

(540) 

 

(732) DeHua TB New 

Decoration Material Co., 

Ltd. 

(511)  06  19  20  35 

 

(111) 1521860 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  03  08  35 

 

(111) 1521864 

(151) 21.01.2020 

(540) 

CORTE BUONA 
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(732) ITALIA 

ALIMENTARI S.P.A. 

(511)  29 

 

(111) 1521876 

(151) 31.01.2020 

(540) 

ORGANON 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  09  10  42  44 

 

(111) 1521888 

(151) 18.11.2019 

(540) 

 

(732) HIMEDIA 

LABORATORIES 

PRIVATE LIMITED 

(511)  01 

 

(111) 1521907 

(151) 03.02.2020 

(540) 

 

(732) Dyatlenko Oksana 

Valeryevna 

(511)  01  17  22  40  42 

 

(111) 1521909 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) Yamaha Motor 

Europe N.V. 

(511)  36 

 

(111) 1521924 

(151) 31.01.2020 

(540) 

VREE 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  09  10  42  44 

 

(111) 1521942 

(151) 12.12.2019 

(540) 

 

(732) SLAM JAM S.r.l. 

(511)  14  18  25 

 

(111) 1521989 

(151) 07.02.2020 

(540) 

 

(732) Kronoplus Limited 

(511)  19 

 

(111) 1522048 

(151) 04.11.2019 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  03  05  08  16  25 

 

(111) 1522065 

(151) 27.12.2019 

(540) 

 

(732) SARAY DÖKÜM 

VE MADENİ AKSAM 

SANAYİ TURİZM 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  01  17  19  20  35  

40 

 

(111) 1522094 

(151) 19.12.2019 

(540) 

RANISEPTOL 

(732) ZDROVIT 

ROMANIA SRL 

(511)  03  05  10 

(111) 1522101 

(151) 30.01.2020 

(540) 

GELATISSIMO 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, d.d. 

(511)  30  35 

 

(111) 1522116 

(151) 31.12.2019 

(540) 

OAKNORTH 

(732) OakNorth (SG) 

Pte. Limited 

(511)  09  36  42 

 

(111) 1522120 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI 

SISTEM MERCATOR, 

d.d. 

(511)  03  21  35 

 

(111) 1522133 

(151) 22.01.2020 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511)  30 

 

(111) 1522139 

(151) 26.11.2019 

(540) 

CALA 

(732) Société RIVIERA 

DESIGN 

INTERNATIONAL 

(511)  18  25 

(111) 1522169 

(151) 23.10.2019 

(540) 

Bixby 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., 

LTD. 

(511)  07  09  11  14  35  

38 

 

(111) 1522171 

(151) 16.12.2019 

(540) 

 

(732) QUANZHOU 

CITY QUANHANG  

CONSTRUCTION 

MACHINERY CO.,LTD 

(511)  07 

 

(111) 1522178 

(151) 11.02.2020 

(540) 

EUROINS 

(732) FCI Kompozit 

Szigetelő Kft. 

(511)  17 

 

(111) 1522197 

(151) 06.11.2019 

(540) 

 

(732) Qooder S.A. 

(511)  09  12  14  16  18  

24  25  27  28  35  37  39  

41 

 

(111) 1522198 

(151) 24.10.2019 
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(540) 

NYAMBA 

(732) DECATHLON 

(511)  27  28 

 

(111) 1522202 

(151) 28.11.2019 

(540) 

 

(732) MAR-POL 

IMPORT-EXPORT 

Mariusz Ściana, 

Krzysztof Ściana 

(511)  35 

 

(111) 1522241 

(151) 18.02.2020 

(540) 

 

(732) Pravi Junak, 

trgovina in storitve, Jure 

Pucko s.p 

(511)  28  35 

 

(111) 1522246 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) ZHS IP Europe 

Sàrl 

(511)  33 

(111) 1522269 

(151) 21.02.2020 

(540) 

 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

 

(111) 1522307 

(151) 31.01.2020 

(540) 

ALTRISTA 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  10  44 

 

(111) 1522314 

(151) 06.02.2020 

(540) 

Samsung Magician 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., 

LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1522316 

(151) 06.02.2020 

(540) 

Samsung SSD 

Magician 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., 

LTD. 

(511)  09 

 

(111) 1522335 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) Bon Mundo GmbH 

& Co. KG 

(511)  30  31  35  39  40 

 

(111) 1522344 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) Solent GmbH & 

Co. KG 

(511)  29  30  31  35  39  

40 

 

(111) 1522371 

(151) 13.02.2020 

(540) 

#COOL by Victoria 

(732) Corwell 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

(511)  16 

 

(111) 1522372 

(151) 29.01.2020 

(540) 

 

(732) MARMOR 

HOTAVLJE, družba za 

obdelavo kamna, d.o.o. 

(511)  19  20 

 

(111) 1522378 

(151) 19.02.2020 

(540) 

KARL 

LAGERFELD 

(732) Karl Lagerfeld 

B.V. 

(511)  27 

 

(111) 1522404 

(151) 24.01.2020 

(540) 

ESTERETTA 

(732) Richter Gedeon 

Nyrt.. 

(511)  05 

 

(111) 1522413 

(151) 07.02.2020 

(540) 

 

(732) Individual 

entrepreneur Bogatyrev 

Vasily Alexandrovich 

(511)  31  32  34 

 

(111) 1522419 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) VIZRT AG 

(511)  09 

 

(111) 1522424 

(151) 19.12.2019 

(540) 

 

(732) VALENTINO 

S.P.A. 

(511)  03  09  14  18  25  

35 

 

(111) 1522428 

(151) 30.09.2019 
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(540) 

 

(732) Inpharma S.p.A. 

(511)  05 

 

(111) 1522434 

(151) 17.01.2020 

(540) 

 

(732) M.P.E. S.R.L. 

(511)  12  17 

 

(111) 1522475 

(151) 18.02.2020 

(540) 

MEGAGRANTS 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  36 

 

(111) 1522478 

(151) 11.12.2019 

(540) 

ELLOS 

(732) Ellos AB 

(511)  03  09  11  14  16  

18  20  25  26  27  35  36 

 

(111) 1522496 

(151) 29.01.2020 

(540) 

[AR]T LAB 

(732) Apple Inc. 

(511)  41 

 

(111) 1522508 

(151) 16.12.2019 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

 

(111) 1522529 

(151) 18.02.2020 

(540) 

MAKE AMAZING 

THINGS 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  36 

 

(111) 1522548 

(151) 15.11.2019 

(540) 

Incal 

(732) Messer Group 

GmbH 

(511)  06  11 

 

(111) 1522550 

(151) 19.12.2019 

(540) 

 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511)  03  08  16  18  21  

22  24  26  27 

 

(111) 1522554 

(151) 24.01.2020 

(540) 

 

(732) Yamaha Motor 

Europe N.V. 

(511)  36 

 

(111) 1522566 

(151) 08.01.2020 

(540) 

 

(732) EXENA SRL 

(511)  09  25 

 

(111) 1522587 

(151) 06.01.2020 

(540) 

 

(732) Atlantic China 

Welding Consumables, 

Inc. 

(511)  01  06 

 

(111) 1522629 

(151) 05.02.2020 

(540) 

ZOOMLAB 

(732) BASF SE 

(511)  05  09  42 

 

(111) 1522644 

(151) 24.10.2019 

(540) 

 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511)  09  12  16  18  25  

28  35 

 

(111) 1522683 

(151) 23.01.2020 

(540) 

 

(732) Brother 

International Europe Ltd 

(511)  01  02  07  09  16  

35  36  37  39  40  41  42 

 

(111) 1522685 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) FUJIAN HAIAN 

RUBBER CO., LTD. 

(511)  12 

 

(111) 1522737 

(151) 31.10.2019 

(540) 

 

(732) WORLD 

MEDICINE İLAÇ 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  05 

 

(111) 1522769 

(151) 17.02.2020 

(540) 

EVODIA 

(732) Lithos Crop Protect 

GmbH 

(511)  05 

 

(111) 1522832 

(151) 24.02.2020 

(540) 

 

(732) Sun Xueqi 

(511)  07 

 

(111) 1522865 

(151) 12.02.2020 

(540) 

LIP PYJAMA 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511)  03 
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(111) 1522876 

(151) 08.10.2019 

(540) 

 

(732) AYDOĞAN 

ÇAMAŞIRLARI  

TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  25 

 

(111) 1522892 

(151) 19.02.2020 

 

 

(540) 

 

(732) TENDAM 

RETAIL S.A. 

(511)  25 

 

(111) 1522896 

(151) 24.02.2020 

(540) 

KIA PAY 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  36 

 

(111) 1522913 

(151) 21.02.2020 

(540) 

LUXICA 

(732) Megatrade Express 

OOD 

(511)  03  16  20  21 

(111) 1522915 

(151) 24.02.2020 

(540) 

KIA PAY 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  38 

(111) 1522918 

(151) 25.11.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy  

otvetstvennostyu "PK-

Termosnab" 

(511)  06  17  19  20  37 

 

(111) 1522939 

(151) 18.02.2020 

(540) 

SAFEFRONT 

(732) INVERSIONES 

INDUSTRIALES 

SERPIS, S.L. 

(511)  01 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 549479 

(540) 

 

(732) DAW SE 

(511)  02 

 

(111) 1519358 

(540) 

VELO 

(732) British American 

Tobacco (Brands) 

Limited 

(511)  05  30 

 

(111) 691284 

(540) 

HEMOROL 

(732) Wrocławskie 

Zakłady Zielarskie 

"Herbapol" Spółka 

Akcyjna 

(511)  05 

 

(111) 746168 

(540) 

TERRAFLEX 

(732) ICL Belgium NV 

(511)  01 

 

(111) 877211 

(540) 

 

(732) Montblanc-Simplo 

GmbH 

(511)  25 

(111) 926627 

(540) 

MONKI 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511)  16  18  25 

 

(111) 984529 

(540) 

BECANO 

(732) Bayer Intellectual 

Property GmbH 

(511)  01  05 

 

(111) 994804 

(540) 

ReserviX 

(732) ReserviX GmbH 

(511)  09  39  41  43 

 

(111) 995614 

(540) 

Endress+Hauser 

(732) Mestra AG 

(511)  09  37  39  42 

 

(111) 1059037 

(540) 

KELLER 

WILLIAMS 

(732) Keller Williams 

Realty, Inc. 

(511)  35  36 

 

(111) 1103498 

(540) 

NEPTRA 

 

(732) Bayer Intellectual 

Property GmbH 

(511)  05  31 

 

(111) 1126518 

(540) 

MARTIDERM 

(732) MARTIDERM SL. 

(511)  03 

 

(111) 1140438 

(540) 

AW LAB 

(732) Bata Brands SA 

(511)  18  25  35 

 

(111) 1193094 

(540) 

 

(732) Carolina Herrera 

Ltd 

(511)  03  09  25 

 

(111) 1193094 

(540) 

 

(732) Carolina Herrera 

Ltd 

(511)  03  09  25 

 

(111) 1205861 

(540) 

Waldorf 

(732) Bund der Freien 

Waldorfschulen e.V. 

(511)  41  42 

 

(111) 1225997 

(540) 

SILVENT 

(732) Silvent AB 

(511)  07  35  42 

 

(111) 1236621 

(540) 

VEKLURY 

(732) GILEAD 

SCIENCES IRELAND 

UC 

(511)  05 

 

(111) 1248583 

(540) 

 

(732) VITRINOR, 

VITRIFICADOS DEL 

NORTE, S.A.L. 

(511)  08  21  39 

 

(111) 1282125 

(540) 

THE TRIP 

(732) Les Mills 

International Limited 

(511)  41 

 

(111) 1292247 

(540) 

PROFHILO 

(732) IBSA INSTITUT 

BIOCHIMIQUE SA 

(511)  03  05  10 
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(111) 1309552 

(540) 

LINETIK 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

 

(111) 1311228 

(540) 

 

(732) Swiza S.A. 

(511)  08 

 

(111) 1370045 

(540) 

 

(732) Fresenius Kabi 

Austria GmbH 

(511)  05 

 

(111) 1373752 

(540) 

 

(732) ENKA İNŞAAT 

VE SANAYİ  ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  37 

 

(111) 1379908 

(540) 

 

(732) Cahan Tobacco 

International LLC 

(511)  34 

 

(111) 1384228 

(540) 

OATGURT 

(732) Oatly AB 

(511)  29 

 

(111) 1392580 

(540) 

RADELBI 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

 

(111) 1397730 

(540) 

 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  03  08  09  12  14  16  

18  24  25  26  28  32  34  41 

 

(111) 1401020 

(540) 

BRAWL STARS 

(732) Supercell Oy 

(511)  06  09  16  18  20  

21  25  26  28  41 

 

(111) 1418840 

(540) 

 

(732) Casio Keisanki 

Kabushiki Kaisha (Casio 

Computer Co., Ltd.) 

(511)  09 

 

(111) 1426341 

(540) 

 

(732) LINC PEN & 

PLASTICS LTD. 

(511)  16 

 

(111) 1433013 

(540) 

 

(732) AGROTAR ZİRAİ 

İLAÇLAR 

ENDÜSTRİYEL 

ÜRÜNLER TARIM GIDA 

VETERİNER İLAÇLARI 

AMBALAJ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  01 

 

(111) 1435473 

(540) 

TRESUVI 

(732) Amomed Pharma 

GmbH 

(511)  05 

 

(111) 1439941 

(540) 

 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  03  08  09  12  14  

16  18  24  25  26  28  32  

34  41 

 

(111) 1443740 

(540) 

 

(732) Toshiba Tec 

Kabushiki Kaisha  

(Toshiba Tec 

Corporation) 

(511)  09 

 

(111) 1465399 

(540) 

 

(732) KURRUK GROUP 

AYAKKABICILIK 

SAN. İÇ VE DIŞ 

TİC.LTD.ŞTİ 

(511)  25  35 

 

(111) 1466670 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Biotehnos" 

(511)  05  35 

 

(111) 1484500 

(540) 

 

(732) Hami-Agades AG 

(511)  32 

 

(111) 1491815 

(540) 

vooks 

(732) VOOKS, INC. 

(511)  41 

 

(111) 1495986 

(540) 

 

(732) Waterdrop 

Microdrink GmbH 

(511)  05  21  32 
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(111) 1497572 

(540) 

VELO 

(732) British American 

Tobacco (Brands) 

Limited 

(511)  34 

 

(111) 1497712 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Biotehnos" 

(511)  05  35 

 

 

 

 

 

 

(111) 1502550 

(540) 

 

(732) Alcon Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1502553 

(540) 

ACTIV-FLO 

(732) Alcon Inc. 

(511)  09 

 

(111) 1502929 

(540) 

 

 

(732) LocalCover Group 

Holdings Limited 

(511)  35  36 

 

(111) 1503608 

(540) 

BOXER 

(732) LocalCover Group 

Holdings Limited 

(511)  35  36 

 

(111) 1503925 

(540) 

 

(732) Global Blood 

Therapeutics, Inc. 

(511)  05 

 

(111) 1511091 

(540) 

CAFFE 

GONDOLIERE 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  30 

 

(111) 1514382 

(540) 

 

(732) AKIFIX S.P.A. 

(511)  06  08  19 

 

(111) 1515390 

(540) 

 

(732) DROGA 

KOLINSKA,  Živilska 

industrija, d.d. 

(511)  11  30  32 

 

(111) 639702 

(540) 

 

(732) MOTUL 

(511)  01  04 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11431  (51) 32-00  

(21) Д-20/ 2019 

(22) 15.3.2019. 

(15) 26.2.2020.  

 

(30) Д-20/ 2019  15.3.2019.  RS 

(28) 1 

(54) DIZAJN PREDNJE STRANE AMBALAŽE 

(73) "PANTELIĆ" DOO, Cara Dušana 23, 36000 

Kraljevo, RS 

(72) ĐURIČIĆ Igor,  Cara Dušana 23, 36000 Kraljevo, RS 

(74)  SPASIĆ Dejan, Dr. Lj. Đorđevića 18,  

36000 Kraljevo, RS 

  

 
 

 

(11) 11432  (51)  25-01  

(21) Д-72/ 2019 

(22) 9.8.2019. 

(15) 26.2.2020.  

 

(30) Д-72/ 2019  9.8.2019.  RS 

(28) 1 

(54) CREP 

(73) WIENERBERGER DOO KANJIŽA, Subotički put 

57, 24420 Kanjiža, RS 

(74) MATIĆ Miroslav, Matije Korvina 11,  

24000 Subotica, RS 

  

 

 

(11) 11433  (51)  09-01 

(21) Д-90/ 2019 

(22) 4.12.2019. 

(15) 26.2.2020.  

 

(30) Д-90/ 2019  4.12.2019.  RS 

(28) 1 

(54) RASTAVLJIVA AMBALAŽA ZA TEČNOST 

(73) STANISAVLJEVIĆ Aleksandar, Cankareva 27, 

21000 Novi Sad, RS 

(72) STANISAVLJEVIĆ Aleksandar, Cankareva 27, 

21000 Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ Gordana, Vase Stajića 13,  

21000 Novi Sad, RS 

  

 
 

 

(11) 11434  (51)  09-01 

(21) Д-91/ 2019 

(22) 4.12.2019. 

(15) 26.2.2020.  

 

(30) Д-91/ 2019  4.12.2019.  RS 

(28) 1 

(54) RASTAVLJIVA AMBALAŽA ZA TEČNOST 

(73) STANISAVLJEVIĆ Aleksandar, Cankareva 27, 

21000 Novi Sad, RS 

 (72) STANISAVLJEVIĆ Aleksandar, Cankareva 27, 

21000 Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ Gordana, Vase Stajića 13, 21000 Novi 

Sad, RS 
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(11) 11435  (51)  07-07 

(21) Д-97/ 2019 

(22) 24.12.2019. 

(15) 26.2.2020.  

 

(30) Д-97/ 2019  24.12.2019.  RS 

(28) 1 

(54) KUTIJA ZA HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE 

(73) MITRIĆ Putnik, Gavrila Principa 21,  

22330 Nova Pazova, RS 

(72) MITRIĆ, Putnik, Gavrila Principa 21,  

22330 Nova Pazova, RS 
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ПОДЛИСТАК ГИС / 

Supplement IPG 
 

САДРЖАЈ  CONTENTS 

СЕМИНАР ЕПО АКАДЕМИЈЕ 

PI09-2019 СОФИСТИЦИРАНЕ ПРЕТРАГЕ И 

ИНФОРМАТИВНИ РЕШЕРШНИ 

ИЗВЕШТАЈИ   

Беч, 17.09. до 18.9.2019. године 

 

SEMINAR OF THE EPO ACADEMY 

PI09-2019 SOPHISTICATED SEARCHES AND 

INFORMATIVE SEARCH REPORTS 

Vienna, 17.09. to 18.09.2019. 

СЕМИНАР ЕПО АКАДЕМИЈЕ 

PI14-2020 РАЗУМЕВАЊЕ АЗИЈСКИХ 

ПАТЕНТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Беч, 3.3.2020. године 

 

SEMINAR OF THE EPO ACADEMY 

PI14-2020 UNDERSTANDING ASIAN 

PATENT INFORMATION 
Vienna, 03.03.2020. 

ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

КВАЛИТЕТОМ И МАПИРАЊЕ ПРОЦЕСА 

Хаг, 1. до 4. марта 2020. године 

 

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 

WORKING GROUP FOR QUALITY 

MANAGEMENT AND PROCESS MAPPINGS 

Hague, March 1-4, 2020. 
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СЕМИНАР ЕПО АКАДЕМИЈЕ 

PI09-2019 СОФИСТИЦИРАНЕ ПРЕТРАГЕ И ИНФОРМАТИВНИ РЕШЕРШНИ ИЗВЕШТАЈИ  

 Беч, 17.09. до 18.9.2019. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Драган Васиљевић, самостални саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику 

 

 

Дводневни семинар ЕПО Академије под 

називом Софистициране претраге и информативни 

решершни изветаји - Sophisticated searches and 

informative search reports, одржан је 17-18.9.2019. 

године у просторијама Европског патентног завода 

(EПО) у Бечу. Семинар је за тему имао 

претраживање стања технике и израду тзв. 

информативних решершних извештаја које спроводе 

патлиб (Pat Lib) центри како за сопствене кориснике 

без накнаде, типично за запослене истраживаче и 

научнике на универзитетима, тако и за екстерне 

стране као што су мала и средња предузећа и 

индивидуални проналазачи, обично на комерцијалној 

основи. Семинару је присуствовало 19 учесника, и то 

три представника из Пат Либ центара из Грчке, по 

два учесника из завода Румуније, Естоније, Пољске, 

Португала и Молдавије, по један представник завода 

Мађарске, Чешке, Словеније и Србије, као и по један 

представник патлиб центара из Русије и Холандије. 

Након поздравне речи и уводног излагања од 

стране представника ЕПО, Беч, презентацију је 

одржала госпођа Кристин Јирка (Kristin Jirka) из 

Центра за патенте и стандарде (Patent und Normen 

zentrum - PNZ) - патлиб центра Универзитета у 

Ахену (RWTH Achen). Овај патлиб центар послује у 

оквиру универзитетске библиотеке и броји шест 

запослених, од тога 4 библиотекара и 2 решершера 

са научно-техничким образовањем, са радним 

искуством превасходно вишим од 10 година. 

Основна делатност центра је спровођење патентног 

претраживања, мада се центар бави и 

консултатнским активностима у области патентног 

менаџмента, као и информационим услугама 

подизања свести о значају права интелектуалне 

својине. У том смислу центар пружа бесплатне 

услуге проналазачима и привредницима у сарадњи са 

Немачком комором патентних заступника, затим 

услуге патентног претраживања и праћења, као и 

услуге дијагностике интелектуалне својине (IP 

Audit), те организује радионице семинаре и стручне 

скупове пре свега за запослене на универзитету и 

студенте, али и за старт-ап и спин-оф фирме, мала и 

средња предузећа и индивидуалне проналазаче. 

Центар типично спроводи библиографске решерше и 

информативно претраживање ради утврђивања стања 

технике и технолошких трендова, затим патентне 

анализе и статистике, при чему центар није 

овлашћен за претраге релевантне за улазак на 

одређена тржишта, тј. претраживање ради 

утврђивања слободе пословања, као и за 

претраживање ради утврђивања патентибилности 

техничког решења, те валидности патената, будући 

да су за такве услуге надлежни патентни заступници, 

који поред решершног извештаја пружају и правни 

савет, односно његово тумачење. За патентно 

претраживање се користе професионални 

комерцијални алати, и то Оrbit Questel, док су раније 

коришћени Derwent и Patbase, будући да пружају 

бољу функционалност и подразумевају мањим напор 

приликом претраживања у односу на слободно 

доступне алате. У наставку je г-ђа Јирка одржала 

презентацију на тему структуре патентног документа 

са примерима претраживања помоћу алата Espacenet 

и EP Register. 

Уследила је презентација г-дина Бјерна 

Јиргенса (Björn Jürgens) из CITPIA патлиб центра, 

Агенције за иновације и развој Андалузије (Agency 

of Innovation and Development of Andalusia, CITPIA 

PATLIB Centre) на тему упоредне анализе слободно 

доступних алата за претраживање. Представљени су 

алати Espacenet и електронски регистри EP Register и 

Federated Register Европског патентног завода, затим 

Patentscope који је развио WIPO, те алат Google 

Patents и Lens. Након кратког приказа сва четири 

алата закључено је да Espacenet има најбољу 

покривеност (110 милиона докумената), међутим има 

ограничење упита на 10 кључних речи. Као предност 

Espacenet–а наведено је обележавање кључних речи 

(highlighting), као и могућност креирања листа 

докумената (My patent list) што представља врло 

корисну опцију коју немају многи комерцијални 

алати. Од осталих предности истакнут је модул за 

класификацију преко кључних речи, затим модул за 

машински превод, могућност креирања Буловских 

упита у пољу smart search помоћу тзв. 

идентификатора поља (field identifiers), те могућност 

претраге целокупног текста на енглеском, немачком 

и француском која је доступна са новом верзијом 

Espacenet –а. Од нових корисних опција наведене су 

опције филтрирања резултата као и опција израде 

статистика. EP Register, у почетку развијен као ЕПО-

ов електронски регистар за претраживање 

процедуралних и правних информација, у 

међувремену је унапређен тако да нуди везу са 
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регистрима неколико партнерских завода (Global 

Dossier) као и везу са регистрима одређеног броја 

других завода (Federated Register), при чему је 

истакнуто да је EP Register најбољи за утврђивање 

правног статуса у оквиру претраживања ради 

утврђивања слободе пословања (FTO). 

Patentscope је платформа за претраживање 

развијена од стране Светске организације за 

интелектуалну својину (WIPO). У почетку је 

обухватала само РСТ документе, док сада има 

покривеност од скоро 80 милиона докумената. Има 

могућност претраживања свих библиографских 

(мета) података на насловној страни (Front Page) 

путем одговарајућих поља у које се може унети до 

100 карактера, као и опцију за упит формран од 

кључних речи без ограничења у њиховом броју 

(Advanced search – Search For), при чему се кључне 

речи истичу у листи резултата. Од свих наведених 

алата Patentscope је најбољи за формирање упита 

помоћу кључних речи ван енглеског језика помоћу 

опције CLIR која аутоматски преводи кључне речи. 

Овај алат даље омогућава вршење основних 

статистичких анализа, као и претраживање 

хемијских формула (само за регистроване 

кориснике). Patenscope има и модул PEARL који 

омогућава тзв. језичку претрагу (Linguistic Search) за 

мануелно превођење кључних речи и 

идентификацију синонима, као и претрагу помоћу 

мапе концепата (Concept Map Search) која служи за 

идентификацију нових повезаних кључних речи. 

Међутим Patentscope не подржава CPC 

класификацију. 

Google Patents, је као једна од најпознатијих 

платформи за претраживање у последњих годину и 

по дана знатно повећао покривеност, са 17 на 105 

националних колекција. Има могућност једноставне 

(Simple search) и напредне претраге (Advanced 

search) која подржава Булову синтаксу и 

претраживање поља, као и могућност филтрирања 

листе резултата у којој су истакнуте кључне речи. 

Даље овај алат има могућност аутоматског издвајања 

кључних речи у напредној претрази на основу упита 

у једноставној претрази (keyword extractor) при чему 

се аутоматски у листи резултата сугеришу 

одговарајући класификациони симболи. На основу 

тако издвојених кључни речи и класа може се наћи 

релевантно стање технике (Prior Art Finder). Google 

Patents има и ту предност што покрива и непатентну 

литературу индексирану у Googlе Scholar-у и Googlе 

Books-у (машински класификовану према СРС) као и 

могућност израде једноставних статистика, али му је 

замерено то што има висок степен аутоматизације 

који може да отежа претраживање.  

 

Напослетку, представљен је Lens као 

платформа за претраживање непрофитне 

аустралијске организације Cambia и Техничког 

универзитета Queensland (Queensland University of 

Technology) која је развијена уз знатну финансијску 

помоћ фондације Била и Мелинде Гејтс (Bill & 

Melinda Gates Foundation). Lens омогућава 

филтрирање листе резултата према датуму и 

јурисдикцији, и сходно томе анализу патентних 

фамилија, затим креирање листа резултата 

(Collections), које се могу сачувати и делити, као и 

претраживање непатентне литературе, односно 

извора научних публикација као што су Microsoft 

Academic, Crossref, PubMed и Core PubMed Central. 

Истакнуто је да Lens представља најкомплетнију 

платформу слободну за коришћење, укључујући 

најбољу опцију за статистичку патентну анализу.  

Oд осталих слободно доступних алата 

поменути су DEPATISNET – мултинационална база 

Немачког патентног завода за коју је речено да је 

погодна за комплексне претраге у тзв. “IKOFAX” 

моду, затим PATENTINSPIRATION тзв. 'freemium' 

платформа која захтева регистрацију погодна за 

патентне анализе, доступне већ у слободно доступној 

верзији. Платформи Free Рatents Online је замерен 

велики број реклама које се појављују, али заузврат 

је погодна за претраживање US докумената путем 

специфичних поља, а поред тога је подесна је за 

праћење јер има функцију обавештавања (alert) 

имејлом. SURECHEMBL омогућава претраживање 

хемијских једињења, док је OCTIMINE freemium 

платформа која захтева регистрацију, али нуди 

могућност семантичке претраге. На крају је упућено 

на публикације на тему упоредне анализе слободно 

доступних алата за претраживање.
i
 

Након представљања слободно доступних алата 

за патентно претраживање и патентне анализе, г-ђа 

Агњешка Подражик (Agnieszka Podrazik), из Патлиб 

центра Универзитета AGH из Кракова одржала је 

презентацију на тему претраживања путем 

комерцијалних база и алата, и то путем алата EPO 

Global Patent Index-а (GPI), DERWENT Innovations 

Index и Orbit Questel. Global Patent Index (GPI) је 

окарактерисан као алат комплементаран Espacenet-у 

који омогућава формирање дугачких и комплексних 

упита (више од 100 критеријума претраге), затим 

приступ индексирању свих поља тако да се може 

проверити формат и варијације у спеловању термина 

претраживања, као и подешавање приказивања листе 

резултата и њихово експортовање у различитим 

форматима. Осим тога GPI омогућава филтрирање 

резултата на нивоу патенте фамилије односно 

патенте пријаве, као и извођење једноставних 

патентених статистика. Даље, GPI омогућава 

поуздану проверу правног статуса јер је повезан са 
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базом INPADOC, а пружа и могућност обавештавања 

(alert) мејлом за потребе патентног праћења, са 

могућношћу уношења прецизних критеријума 

претраге. На крају су приказани популарни 

комерцијални алати, и то DERWENT Innovations 

Index, за који је карактеристично да садржи 

модификоване наслове и апстракте који омогућавају 

ефективнију претрагу, затим сопствену 

класификацију и индексирање, као и напредну 

претрагу цитирања. Напослетку, је представљен алат 

ORBIT Questel који пружа могућност претраге 

целокупног текста, који затим има могућност 

спровођења напредне патентних анализа и 

визуализација, те могућност семантичког 

претраживања.  

У другом делу првог дана семинара г-ђе 

Кристин Јирка и Агњешка Подражик одржале су 

презентације на тему патентних стратегија и 

ограничавања листе резултата у којима су на 

примерима претраживања у Espacenet- у, одн. ORBIT 

Questel–у дале примере како претраживања путем 

кључних речи и класификационих симбола, тако и 

израде патентних статистика. Притом је наглашена 

важност комуникације са клијентом током претраге 

као и његово укључивање у сам процес 

претраживања имајући у виду да он најбоље познаје 

предмет претраживања, а све у циљу спровођења 

комплетне и ефективне претраге. 
ii
 На пример, листе 

резултата патлиб центра из Ахена PNZ када се 

решерш ради за истраживаче садрже и по 500 

докумената, који се прегледају заједно са клијентом, 

док листе резултата патлиб центра CITPIA садрже 

око 200 докумената, које се филтрирају на око 20-40 

најрелевантнијих докумената. 

На самом крају пруступило се раду у групама 

при чему су учесници били подељени у пет група од 

којих је свака радила на по једној студији случају 

претраживања и израде решершног извештаја 

Други дан семинара почео је презентацијом 

резултата рада у групама, где је по један представник 

групе одржао кратку презентацију стратегије 

претраживања и спроведене патентне статистике, 

при чему је представник Србије представио рад 

групе на студији случаја проналаска стартап 

компаније из области аутомобилске индустрије.  

Уследила је презентација г-дина Бјерна 

Јиргенса на тему конципирања и структурирања 

информативног решершног извештаја која је почела 

приказом типичне процедуре израде решершног 

извештаја. Наиме, прво се прибавља информација о 

предмету претраге и то путем састанка, имејла 

односно формулара, затим се спроводи 

претраживање и израђује решершни изветај који се 

контролише и валидира било интерно од стране 

колега или од стране екстерног стручњака, да би се 

извештај на крају испоручио клијенту у дигиталној 

или папирној форми. Сам садржај извештаја зависи 

од нивоа знања клијента, а у основи садржи наведене 

релевантне патентне документе, затим стратегију 

претраживања, коришћене базе података и 

коментаре, те статистичку анализу са визуелизацијом 

резултата. У извештају се наводи једна или неколико 

насловних страна најрелевантнијих патентних 

документа или се у ређем случају прилажу 

целокупни докуменати. На крају је дат пример форме 

информативног извештаја који испоручује патлиб 

центар CITPIA из Гранаде, а који на почетку садржи 

навођење типа извештаја у зависности од типа 

претраживања (ради утврђивања новости, 

валидности, стања технике или слободе пословања), 

затим се наводи предмет претраге, следи стратегија 

претраживања са наведеним класификационим 

симболима, кључним речима, односно комплетним 

упитима. Следе наведене базе у којима је извршено 

претраживање, затим статистичка анализа, кратак 

закључак-коментар и дисклејмер у коме се наводи да 

ниједно претраживање не може да буде сасвим 

комплетно. Извештај се испоручује у папирној 

форми на састанку са клијентом. Статистички 

подаци обично траже мануелну дораду ради 

уклањања дуплих резултата (нпр. Mitsubishi и 

Mitsubishi Motors се односи на једног подносиоца). 

Из разлога поједностављења и због тога што могу 

унети забуну, из насловне стране документа се 

уклањају класификациони симболи.  

Последњу презентацију на семинару одржао је 

г-дин Бјерн Јиргенс на тему аспеката обезбеђења 

квалитета у претраживању и изради решершних 

извештаја. У презентацији је наглашено 

успостављање процедура квлалитета од стране 

патлиб центара као што је нпр. процедура 

предложена од стране Нијхофа (2007), уз обавезан 

корак преиспитивања и провера нпр. од стране 

колега, или путем интерног или екстерног 

бенчмаркинга (Endacott, J., & Poolman, R. 2013)
iii

, те 

провере задовољства корисника пруженом услугом 

нпр. на неструктурисан начин вербално (телефоном) 

или писмено имејлом, односно путем слања 

евалуационог формулара. У том смислу је дат 

пример евалуационог формулара патлиб центра 

CITPIA који се шаље клијенту заједно са решершним 

извештајем. 

Семинар је завршен презентацијом решершног 

извештаја на основу групног рада и дискусијом 

резултата, при чему је презентацију решершног 

изветаја групе у којој је био представник Србије 

одржала представница патлиб центра из Кавале, 

Грчка.  
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Семинар који је пре свега имао за циљ 

упознавање учесника како са принципима израде 

информативних извештаја стања технике тако и са 

низом слободно доступних и комерцијалних алата за 

претраживање. Осим тога семинар је представио 

праксу три патлиб центра у вези с формом 

информативног извештаја стања технике, 

процедурама његове израде и издавања, укључујући 

аспекте квалитета, који могу да буду применљиви и 

на остале типове претраживања као што су 

претраживање ради утврђивања новости 

(патентибилности), валидности и слободе пословања, 

а које национални заводи и патлиб центри спроводе 

као своје комерцијалне или некомерцијалне услуге. 

Напослетку, семинар је позивањем на опсежну 

литературу која је наведена на крају извештаја, и 

најновија истраживања упутио на актуелна питања у 

овој области и као такав представља добру основу за 

даљи развој услуга решерша које пружају патлиб 

центри и национални заводи. 
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СЕМИНАР ЕПО АКАДЕМИЈЕ 

PI14-2020 РАЗУМЕВАЊЕ АЗИЈСКИХ ПАТЕНТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
Беч, 03.03.2020. године 

ИЗВ ЕШТА Ј  

Зорица Обрадовић, саветник, Одељење за хемију и хемијску технологију 

Драган Васиљевић, самостални саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику 

 

 

На једнодневном семинару ЕПО академије 

PI14-2020 Understanding Asian Patent Information – 

Разумевање азијских патентних информација, 

одржаном 3. марта 2020. у просторијама Европског 

патентног завода у Бечу, учествовало је 18 

представника националних завода, и то завода 

Словачке, Финске, Мађарске, Чешке, Турске, 

Естоније, Северне Македоније, Албаније, Данске и 

Србије. Семинар, који је у целости одржало 

Одељење за азијске патентне информације, ЕПО, 

Беч, почео је уводним предавањем на тему значаја 

азијских информација, које је одржао господин 

Јурген Мил (Jürgen Mühl). Он је притом нагласио да 

су разлози за све већу релевантност и значај 

патентних информација из Азије многобројни, а као 

најважнији наведени су интензивна развојно-

истраживачка и иновациону активност у том делу 

света, нарочито у области високих технологија, као и 

промена законодавства у области интелектуалне 

својине која их прати. Тако је на пример Иран 

приступио међународним споразумима у области 

интелектуалне својине, Завод Руске федерације је 

почео да објављује решершне извештаје док је Кина 

реструктурирала своју администрацију за 

интелектуалну својину. Од осталих разлога наведено 

је то да огроман број докумената стања технике 

потиче из Азије за шта је као пример наведено да се 

две од три патентне пријаве у свету подносе у Азији, 

што доводи до све већег броја докумената који нису 

доступни на енглеском и другим западним језицима. 

Када је реч конкретно о документима из Кине, Јужне 

Кореје и Јапана, алати за претраживање и базе 

података ЕПО (Espacenet, EP Register) омогућавају 

приступ како библиографским подацима, 

апстрактима на енглеском, целокупном тексту, 

комплетним документима и цитирањима, тако и 

правном статусу. Међутим, у случају докумената из 

Индије могуће је приступити само апстракту на 

енглеском, целокупном тексту, као и 

библиографским подацима, уз ограничену 

покривеност патентних докумената из ове земље. 

Међутим, наглашено је да чак ни документација из 

Кине, Јужне Кореје и Јапана није потпуно покривена 

базама ЕПО, те да постоји кашњење у ажурирању 

података, нпр. у уношењу библиографских података 

и целокупних документа, као и у ажурирању правног 

статуса, и то до неколико месеци, што чини азијске 

патентне базе и регистре комплетнијим и 

поузданијим извором информација, а њихово 

претраживање бољим избором у односу на алате и 

базе ЕПО, нарочито када се ради о претраживању 

ради утврђивања слободе пословања. У том смислу у 

наставку семинара су одржана четири предавања у 

којима је укратко представљен патентни систем и 

законодавство Јапана, Кине, Јужне Кореје, и Индије, 

затим формати и врсте патентних докумената, као и 

претраживање националних база и регистара помоћу 

одговарајућих алата. 

Јапан 

Презентацију на тему јапанске патентне 

документације одржала је г-ђа Јута Хаусер (Jutta 

Haußer). Том приликом је истакла да Јапан бележи 

знатан пад домаћих пријава патената у протеклих 15 

година, са око 420 000 у 2004. години на око 310 000 

у 2018. години, вероватно због блажих услова за 

јединство проналаска и обухватање више 

проналазака једном пријавом. Притом је број пријава 

корисних модела пао са преко 11 000 у 2005. години 

на нешто испод 4 000 у 2018. години. Када је реч о 

броју јапанских пријава пред ЕПО-ом, он је износио 

око 23 000 (13%) у 2018. години, иза Немачке (око 27 

000, 26%) и Сједињених држава (око 44 000, 42%). У 

наставку је укратко приказан јапански патентни 

систем с напоменом да се превод јапанског 

патентног законодавства може наћи на сајту: 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/. У Јапану се 

патентна пријава може поднети на енглеском (од 

1995), уз услов да се јапански превод достави у року 

од 14 месеци од најранијег приоритета, претварање 

пријаве корисног модела у патентну пријаву могуће 

је од 2005, док је рок за подношење захтева за 

суштинско испитивање скраћен са седам на три 

године, у октобру 2001. године (тзв. одложено 

испитивање). Поред тога, постоји могућност 

убрзаног испитивања, на пример у случају РСТ 

пријава, проналазака који су већ комерцијализовани 

или проналазака из одређених области (зелене 

технологије, земљотресно инжењерство) када је 

могуће стећи патент и пре објаве патентне пријаве. 

Таксе за одржавање се плаћају пре регистрације 

патента у односу на датум регистрације. Прво се 

плаћа такса за прве три године, а затим за сваку 

наредну годину. Патент је могуће поништити 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/
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делимично или потпуно без временског ограничења, 

док је 2015. године поново је уведен систем 

опозиције са роком од шест месеци. 

У наставку су појашњене врсте и типови 

докумената (kind codes). Кодом „А“ се означавају 

неиспитане објављене пријаве, док се кодом „U“ 

означавају регистровани објављени корисни модели. 

Код „В2“ је резервисан за патент објављен након 

објаве пријаве „А1“, док је „В1“ код за патент који је 

објављен убрзаним поступком пре објаве пријаве 

која се у том случају означава као „А2“. Посебно је 

појашњен систем означавања јапанских 

империјалних година. Владавина императора 

Хирохита познатија као ера Showa почиње 1926 

(=Showa 1) и траје до 1989 (=Showa 64), тако да 

западњачка година износи Showa + 1925. Владавина 

императора Акихита (ера Heisei) почиње 1989 

(=Heisei 1) и траје до 30. априла 2019. (=Heisei 31) 

тако да западњачка година износи Heisei + 1988. 

Владавина актуелног императора Нарухита (ера 

Reiwa) започела је 1. Маја 2019. (=Reiwa 1) тако да 

западњачка година износи Reiwa + 2018. Дат је и 

упоредни приказ формата у новом Espacenet-у и 

јапанском претраживачу Ј-Plat Pat до 2000 и од 2000. 

године (Табела 1 и 2, у наставку): 

Табела 1. Јапански патентни документи - 

преглед формата бројева пре 2000. године 

 Espacenet Ј-Plat Pat 

Број пријаве JPe(y)ynnnnnn eyynnnnnn 

Број објављене 

пријаве 

JPe(y)ynnnnnn eyynnnnnn 

Број патента JPnnnnnnn nnnnnnnn 

e-назив империјалне ере (S,H,R); y-империјална 

година; n-број 

Табела 2. Јапански патентни документи – 

преглед формата бројева после 2000. године 

 Espacenet Ј-Plat Pat 

Број пријаве JPyyyynnnnnn yyyynnnnnn 

Број објављене 

пријаве 

JPyyyynnnnnn yyyynnnnnn 

Број патента JPnnnnnnn nnnnnnnn 

 y-западњачка година; n-број 

На крају је представљено претраживање према 

броју (number search) на практичним примерима у 

претраживачу-платформи J-Plat Pat (https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/) чија је нова верзија пуштена у рад 

у мају 2019. године. Платформа се дневно ажурира и 

омогућава претраживање свих права интелектуалне 

својине на енглеском без новчане надокнаде и 

регистрације, те је стога посебно погодна за 

поуздано утврђивање правног статуса у оквиру 

претраживања ради утврђивања слободе пословања. 

Више информација о претраживању јапанске 

документације се може наћи на следећем линку: 

https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-

resources/asian/japan.html. 

Кина 

Уследила је презентација госпође Чери Џој 

Енгелман (Cherry Joy Engelmann) на тему кинеских 

патентних информација која за започела 

представљањем кинеског патентног система. Кина у 

протеклих 15 година бележи знатан раст броја пријава 

патената и пријава корисних модела. Тако је на пример 

број пријава патената скочио са око 170 000 у 2005. 

години на преко 1,5 милиона у 2018. години, док је број 

пријава корисног модела скочио са око 80 000 на преко 

2 милиона у истом периоду. По броју пријава пред 

ЕПО-ом Кина је на петом месту са око 9 500 пријава 

углавном из области рачунарске технике и дигиталне 

комуникације. Оно што је карактеристично за овако 

велики број докумената који имају значајан удео у 

целокупном стању технике је то да многи документи 

немају чланове фамилије на енглеском, нарочито 

корисни модели које типично подносе локални 

иноватори. Кина приступа Париској конвенцији 1985, 

Споразуму о сарадњи у области патената (PCT) 1992, а 

Светској трговинској организацији 2001. године након 

чега влада доноси мере за повећање броја домаћих 

подношења прво у оквиру субвенција и финансирања, а 

од 2008. године у оквиру више иновационих стратегија. 

Истовремено се у патентно законодавство уводи 

стандард апсолутне новости и могућности двоструког 

подношења пријаве патента и пријаве корисног модела, 

при чему није дозвољено претварање пријаве. У 

текућој години (2020) следи измена и допуна закона о 

патентима која има циљ да ојача патентну заштиту и 

побољша квалитет усредсређујући се на захтеве 

тржишта и промовисање коришћења патената. Од 1. 

новембра 2019. примењује се одредба о одложеном 

испитивању на основу које се суштинско испитивање 

може одгодити за једну, две или три године. Домаће 

пријаве се подносе искључиво на кинеском, док се 

међународне пријаве могу поднети на другим језицима, 

уз обавезу накнадног достављања превода. Годишње 

таксе се плаћају непосредно пре одлуке о признању 

патента, а затим годишње, пре датума признања. 

Патентни систем не даје могућност опозиције нити 

продужења трајања патента, док је могућност потпуног 

или делимичног поништаја уведена 2001. године. У 

организационом смислу администрација надлежна за 

интелектуалну својину 2018. године доживљава 

реструктурирање када се спаја завод надлежан за 

патенте, дизајн и корисне моделе са управом 

надлежном за жигове у јединствену Управу за 

интелектуалну својину (National Intellectual Property 

Administration - CNIPA) која добија надлежност и над 

ознакама географског порекла.  

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/japan.html.
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/japan.html.
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У наставку су појашњени формати бројева и 

типови докумената.  Када је реч о објављеним 

пријавама патената оне су од 1985. до априла 2010. 

године носиле ознаку „А“, док се од априла 2010. 

уводе још два кода и то „А8“ и „А9“ и то за накнадну 

објаву насловне странице, односно накнадну објаву 

комплетне пријаве, у оба случаја услед исправке 

мањих формалних грешака. У случају признатих 

патената од 1985. до 1993. године они носе код „В“, 

од 1993. до априла 2010. код „С“, а након априла 

2010. године код „В“. Кодови „В8“ и „В9“ су 

истовремено уведени за означавење поновно 

објављене насловне стране патента, односно поновно 

објављеног комплетног В документа услед исправке 

мањих формалних грешака. Од 1985. до 1993. године 

објављена пријава корисног модела се означава 

ознаком „U“, док се регистровани корисни модел 

објављен од 1993. до априла 2010. означава ознаком 

„Y“. Након априла 2010. објављен регистрован 

корисни модел се означава ознаком „U“, док се 

поновна објава насловне стране U документа 

означава ознаком U8, а објава комплетног U 

документа означава као „U9“. 

Дат је и упоредни приказ формата нумерације 

за пријаве и објаве (Табела 3 и 4, у наставку):  

Табела 3. Кинески патентни документи – 

бројеви пријава 

Пре октобра 2003.  Од октобра 2003 

yytnnnnn.n 

 

yyyytnnnnnnn.n 

 Пре 1989. Исти број је задржаван током 

целокупног процеса признања (yytnnnnn) 

y- година; n-серијски број; .n-контролна цифра; t-

врста права (1 – патент, 2 – корни модел, 3 – дизајн, 8 

– РСТ патент, 9 – РСТ корисни модел) 

Табела 4. Кинески патентни документи – 

бројеви објава 

1989. – августа 2007.   Од августа 2007 

tnnnnnn 

 

tnnnnnnnn 

 Од априла 2010. исти број се користио за 

пријаве и признате патенте (претходно су 

коришћени различити бројеви). 

 За пријаве објављене пре августа 2007, 

задржан је 7-цифрени формат серијског броја за 

објављене признате патенте због чега се у 

прелазном периоду бројеви признатих патената 

објављују у 7-цифреном и  9-цифреном формату.  

n-серијски број; t-врста права (1 – патент, 2 – 

корисни модел, 3 – дизајн) 

Презентација је завршена представљањем 

платформи за претраживање Управе за 

интелектуалну својину (CNIPA). Као прво 

представљен је слободно доступни претраживач 

Patent Search and Analysis (http://pss-

system.cnipa.gov.cn/) који захтева претходну 

регистрацију ради приступа већини података. Овај 

претраживач који има енглески интерфејс омогућава 

приступ како патентним документима, тако и дизајну 

и корисним моделима од 1985, затим пружа 

могућност машинског превода, те спровођења 

претраживања цитата (ажурира се месечно) и 

правног статуса (ажурира се једном недељно). Затим 

је представљен CNIPA Online Gazette 

(http://epub.cnipa.gov.cn/) који такође омогућава 

претраживање докумената од 1985. и проверу 

правног статуса, али који се ажурира двапут 

недељно, и који има само кинески интерфејс. Као 

трећа платформа представљен је CPQUERY 

(http://cpquery.cnipa.gov.cn/) електронски регистар са 

интерфејсом на три страна језика и то на енглеском, 

немачком и руском, који омогућава претраживање 

кинеских пријава поднетих након 10. фебруара 2010, 

и који се ажурира свакодневно, те је као такав 

најпоузданији (на пример у односу на INPADOC који 

може да касни са ажурирањем и до неколико недеља) 

за утврђивање правног статуса пријаве у оквиру 

претраживања ради утврђивања слободе пословања, 

али уз регистрацију и новчану накнаду. Међутим у 

CPQUERY-ју назив проналаска и имена 

подносилаца, односно проналазача се морају унети 

на кинеском, а бројеви докумената од 9 или 13 

цифара не смеју садржати тачку (контролна цифра). 

Имајући у виду ограничену доступност поменутих 

кинеских платформи за претраживање, напоменуто 

је да је Espacenet сасвим добар полазни алат за 

претраживање кинеских докумената јер пружа 

могућност машинског превода, затим даје линк ка 

Global Dossier-у и INPADOC –у ради утврђивања 

правног статуса, и омогућава претраживање цитата 

за кинеске документе поднете од 2. јуна 2010. 

године. На крају је представљен ЕПО портал за 

азијске информације, а конкретно део који се односи 

на информације из Кине 

(https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-

resources/asian/china/search.html) који садржи даље 

смернице и упутства за претраживање кинеских 

патентних информација (Virtual Helpdesk).  

Република Кореја 

Патентни систем Јужне Кореје, званично 

Републике Кореје (у даљем тексту Кореја), 

представио је господин Јурген Мил. Проналасци се у 

Кореји штите патентом и корисним моделом. Патент 

траје 20 година од дана подношења (почев од 1996. 

године), док корисни модел траје 10 година од дана 

подношења (почев од 1999. године; пре тога је трајао 

15 година). За патенте су могуће две врсте 

продужења на захтев. Једно продужење се односи на 

http://pss-system.cnipa.gov.cn/
http://pss-system.cnipa.gov.cn/
http://epub.cnipa.gov.cn/
http://cpquery.cnipa.gov.cn/
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/china/search.html
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/china/search.html
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патенте из области лекова и средстава за заштиту 

биља, максимално до пет година (Patent Term 

EXtensions–PTE), што одговара нашем сертификату о 

додатној заштити, а друго продужење се примењује 

од 2012. године, односи се на патенте из било које 

области технике, и омогућава одлагање у поступку 

признања патента 4 године од подношења пријаве 

или 3 године од подношења захтева за суштинско 

(Patent Term Adjustments-PTA). Графичким приказом 

предавач је показао да је број пријава патената и 

корисних модела бележио раст од средине 

осамдесетих до средине деведесетих. Након тог 

периода, број пријава патената наставља да расте, 

док број поднетих пријава за корисни модел бележи 

пад, и то значајан у задњих петнаестак година. Тако 

је нпр. 2004. године поднето 37 167 домаћих пријава, 

док је 2018. поднето само 5 768 домаћих пријава 

корисног модела, док број страних подносилаца не 

бележи превелике осцилације, и креће се у просеку 

око 500 пријава по години. Могуће тумачење за пад 

домаћих пријава корисног модела, по предавачу 

лежи у чињеници да је корисни модел јефтинији и 

брже се добија, а како је Кореја у задње време доста 

оснажила своју индустрију, домаћи подносиоци се 

пре одлучују за патентну заштиту, што показује и 

број домаћих пријава. У 2004. години поднето је 105 

250, а у 2018. години поднето је 162 576, док за исти 

период просек страних подносилаца је око 40 000 

пријава патената. 

Поступак признања у Кореји укратко, започиње 

подношењем пријаве, затим се подноси захтев за 

суштинско (подносилац има рок до 3 године од 

подношења, до 1. марта 2017. рок је био 5 година), 

следи суштинско испитивање, одлука о признању и 

признање патента. Након признања може се 

покренути поступак за ништавост (у било које време, 

чак и по истеку патента) и опозиција (до 6 месеци по 

објави одобреног патента). Пријава се може поднети 

на корејском или енглеском језику. Уколико се 

поднесе на енглеском, подносилац мора доставити 

превод на корејски у року од 14 месеци од најранијег 

приоритета. До октобра 2006. године, није било 

могуће претварање патента у корисни модел и 

обрнуто до доношења одлуке о признању/одбијању. 

Након наведеног периода уведена је могућност 

дуалног подношења, тј. могуће је истог дана поднети 

и пријаву патента и пријаву корисног модел, с тим 

што се заштићен корисни модел мора повући када се 

одобри патент, јер не могу оба да буду у важности. 

Суштинско испитивање спроводи се и за корисни 

модел (изузев периода између 1. јула 1999. и 30. 

септембра 2006. године - само формално 

испитивање!), а рок за подношење захтева за 

суштинско је исти као и за патенте, 3 године од дана 

подношења пријаве. Постоји могућност убрзаног 

суштинског испитивања, уколико је пријава важна за 

неки национални интерес, или нпр. припада 

„четвртој индустријској револуцији“ (нпр. вештачка 

интелигенција) и сл. Предавач је показао пример 

корејског патента који је одобрен за само 3 недеље. 

У таквом и сличним случајевима се В1 документ 

(патент) објављује пре истека 18 месеци од 

подношења или приоритета, и тада се више не 

објављује пријава као А документ. Ово је јако важно 

напоменути због претраживања, јер ако се неко 

ограничи само на пријаве неће пронаћи овакву 

пријаву која је објављена само као патент. Корејске 

објављене патентне пријаве обележавају се са А, 

објављене пријаве корисног модела са U, објављени 

одобрени патенти са B1, и објављени одобрени 

корисни модели са Y1. Уколико дође до поновне 

објаве неког од ових докумената у случају измене по 

било ком основу (грешка у датуму, броју, обиму 

права после опозиције итд.) почев од фебруара 2010. 

године, добиће ознаку А9, U9, B9 или Y9 (зависно од 

тога који се документ поново објављује). Ови поново 

објављени (измењени) документи не могу да се 

пронађу у Еspacenet-у, али могу у KIPRIS сервису. 

Још једна разлика између ове две базе је у самом 

формату корејских бројева докумената. Ради лакшег 

приказа ових разлика, формат бројева докумената 

приказан у Табели 5, датој у наставку: 

Табела 5. Преглед формата бројева у базама 

Espacenet и KIPRIS 

 Espacenet KIPRIS 

Број пријаве KRyyyynnnnnnn tt-yyyy-

nnnnnnn 

Број објављене 

неиспитане пријаве 

KRyyyynnnnnnn tt-yyyy-

nnnnnnn 

Број патента / 

корисног модела 

KRttnnnnnnn tt-nnnnnnn 

t-врста права (10-за патент, 20-за корисни модел);  

y-година; n-број 

Затим је представљен KIPRIS (Korean 

Intellectual Property Rights Information Service), 

информациони сервис интелектуалне својине Кореје. 

Овај сервис доступан је бесплатно за општу јавност и 

може му се приступити преко интернет адресе 

http://eng.kipris.or.kr/. Постоји корејски и енглески 

интерфејс, и већина информација доступна је на оба 

језика. Садржи све корејске патенте и корисне 

моделе од 1948.године, има приступ правном 

статусу, патентном регистру и информацијама у вези 

судских поступака, дневно се ажурира, тако да је 

најпоузданији извор за важеће податке у вези 

корејских патентних докумената. Укратко су 

представљене две опције за претраживање патената: 

једноставно и напредно претраживање, као и веома 

значајна алатка CLR (Cross Lingual Retrival) која 

омогућава претраживање комплетног корејског 

http://eng.kipris.or.kr/
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текста (укључујући опис и патентне захтеве) помоћу 

енглеских кључних речи. Више информација о 

претраживању корејске документације се може наћи 

на следећем линку: https://www.epo.org/searching-for-

patents/helpful-resources/asian/korea.html 

Индија 

Патентне информације из Индије представила 

је г-ђа Ева Стракова (Eva Strakovà). Индија у задњих 

двадесетак година бележи значајан пораст пријава 

патената. Тако је 2001/2002 поднета 2 371 домаћа и 8 

221 страна пријава, да би 2017/2018 било поднето 15 

550 домаћих и 32 304 стране пријаве. За разлику од 

пријава, број одобрених патената бележи раст од 

2001/2002 до 2008/2009, да би дошло до наглог пада 

броја патената, да би последњих неколико година 

поново тај број почео да расте. Овај пад у броју 

патената објашњава се великим залихама које су 

настале услед немогућности запослених испитивача 

да решавају велики прилив пријава. Након 

запошљавања великог броја нових испитивача, 

задњих година, број патената поново расте.  

Поступак признања у Индији укратко, 

започиње подношењем пријаве, затим се подноси 

захтев за суштинско (подносилац има рок до 48 

месеци од подношења/приоритета), следи суштинско 

испитивање, одлука о признању и признање патента. 

Након признања може се покренути опозиција у року 

до 12 месеци од објаве одобреног патента (опозиција 

се може покренути и пре признања, након објаве 

пријаве). Важно је нагласити да се у Индији не 

штампа нов документ ако дође до измене патентних 

захтева након опозиције, тако да, како је рекла г-ђа 

Стрикова, мора да се уложи доста напора да би се 

дошло до сета важећих патентних захтева.  

Индијски патентни систем има своје 

специфичности. Неке од њих су да је нпр. потребна 

дозвола за подношење пријаве у иностранству, и 

односи се на особе са пребивалиштем у Индији и на 

проналаске настале у Индији. Прва опција је да се 

пријава поднесе прво у Индији, а након 6 недеља у 

иностранству или да се добије писана дозвола од 

Индијског патентног завода (у даљем тексту ИПО; 

пун назив је The Office of the Controller General of 

Patents, Designs and Trade Marks). Страни 

подносиоци имају законску обавезу да обавесте ИПО 

у року од 6 месеци од дана подношења своје пријаве 

у Индији, и доставе образац 3 у коме наводе остале 

државе у којима су започели патентну заштиту по 

том проналаску. У саставу ИПО-а постоје четири 

патентна центра у којима је могуће поднети пријаву 

патента: Делхи, Колката, Мумбај и Ченај. Поновно 

успостављање права могуће је 18 месеци од истека 

грејс периода, а захтев подносиоца се објављује у 

Гласнику, како би треће стране могле да поднесу 

опозицију против поновног успостављања права у 

року од два месеца. Интересантно је да одобрени 

патент мора почети да се комерцијално искоришћава 

у року од 3 године након признања, односно носилац 

патента мора да поднесе доказ о коришћењу на 

обрасцу 27. Како ИПО тај образац објављује у својој 

бази, односно доступан је јавности, а садржи доста 

значајних података о пословању носиоца патента, 

покренуто је питање да можда ускоро дође до 

промене форме овог обрасца. У индијском 

патентном систему нема корисних модела и 

сертификата о додатној заштити, и не објављује се 

патент измењен после опозиције. 

У наставку су појашњене врсте докумената и 

формати бројева. Пријава се објављује 18 месеци 

након подношења или приоритета. У Гласнику се 

објављује само прва страна пријаве. Могућа је 

превремена објава, а број објављене пријаве исти је 

као и број поднете пријаве. Патенти се објављују у 

Гласнику само у виду списка бројева одобрених 

патената.  

Стари систем нумерације пријава примењивао 

се од 1972. до 31. децембра 2015. године, и имао је 

следећи формат: до пет цифара (редни број 

пријаве)/три слова (код града у којем је пријава 

поднета)/ четири цифре (година подношења): 

nnnnn/LLL/yyyy нпр. број пријаве 

4109/МUМ/2014 

LLL може да буде један од четири горе 

наведена центра: 

Колката (бивша Калкута) KOL (CAL – до 2003.) 

Мумбај (бивши Бомбај) MUM (BOM - до 2000.) 

Ченај (бивши Мадрас) CHE (MAS - до 2003.) 

Делхи    DEL 

У том старом систему РСТ пријаве су имале 

следећи формат: 

nnnnn/LLLNP/yyyy нпр. број пријаве 

6195/DELNP/20006 

где су слова NP означавала да се ради о националној 

фази међународне пријаве. Још старији систем 

обележавања међународних пријава у националној 

фази важио је до 2003.године, и имао је следећи 

формат: 

IN/PCT/yyyy/nnnnn/LLL нпр. број пријаве 

IN/PCT/2000/00611/MUM 

Нови систем нумерације пријава примењује се 

од 1. јануара 2016.године, и има следећи формат: 

yyyyJTnnnnnn 

слово Ј представља надлежни центар ИПО-а (1-

Делхи, 2-Мумбај, 3-Колката и 4- Ченај), док слово Т 

представља врсту пријаве, и може да буде: 

 

https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/korea.html
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/korea.html
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1 редовна пријава 

2 редовна издвојена пријава 

3 редовна допунска пријава 

4 пријава која има приоритет према 

Париској конвенцији 

5 издвојена пријава која има приоритет 

према Париској конвенцији 

6 допунска пријава која има приоритет 

према Париској конвенцији 

7 РСТ- национална фаза пријава  

8 РСТ- национална фаза издвојена пријава 

9 РСТ- национална фаза допунска пријава 

И стари и нови формати пријава се налазе у 

ИПО бази. 

Систем нумерације патената се није мењао од 

1912.године, не садржи код града, ни годину, само до 

шест цифара (редни број патента), нпр. 276093. 

Извори патентних информација налазе се на 

званичном ИПО сајту, на линку 

http://www.ipindia.nic.in/, и то су Гласник (Official 

Journal), InPASS база података, одлуке ИПО-а 

(Controller’s Decisions) и Dynamic Utilities база. Треба 

нагласити да InPASS база података представља 

најкомплетнију базу индијских патентних 

докумената са слободним приступом. Не постоји 

податак о тачној покривености података, ажурира се 

сваког понедељка, претраживање по приоритетном 

броју није могуће, али је зато доступно 

претраживање по целом тексту документа. Такође 

треба напоменути да у овој бази постоји линк ка 

одлукама ИПО-а, може се видети е-регистар, као и 

обрасци 3 и 27. База са одлукама ИПО-а (Controller’s 

Decisions) садржи опозиције које су покренуте било 

пре или после одобрења патента, као и донете 

одлуке, ограничења, студије случајева. Dynamic 

Utilities база садржи обавезне информације о 

економском искоришћавању проналаска, могу се 

добити пословне информације везане за патент, као и 

пронаћи неискоришћене проналаске погодне за 

лиценцирање. Могу се претраживати проналасци 

који су у јавном домену тј. истекли патенти, и прави 

се разлика између истеклих патената и оних који су 

престали да важе због неплаћања таксе. Више 

информација о претраживању индијске 

документације се може наћи на ЕПО порталу за 

азијске информације који се налази на следећем 

линку: https://www.epo.org/searching-for-

patents/helpful-resources/asian/india.html 

Семинар је завршен презентацијом г. Јиргена 

Мила у којој је детаљно представљен ЕПО портал са 

азијским патентним информацијама (ЕРО Virtual 

Helpdesk-Аsian Patent Information – www.epo.org/asia) 

где се могу наћи како корисне информације и 

упутства о претраживању азијских извора 

информација, тако и информације о новинама 

(Updates) у поменутим азијским патентним 

системима, али и мање познатим патентним 

системима, као што су патентни системи Ирана, 

Индонезије, Сингапура, Малезије и др. На крају су 

представљене комерцијалне услуге ЕПО, и то услуга 

издавања детаљног извештаја о правном статусу за 

кинеске, јапанске, корејске и тајванске документе 

(Legal Event Report), као и услуга праћења статуса 

документа (Legal Status Watches).  

Имајући у виду све већу заступљеност азијских 

патентних информација у стању технике, као и 

њихову ограничену доступност, посебно због језичке 

баријере и нејединственог патентног законодавства, 

семинар је био одлична прилика за упознавање 

представника националних завода са изазовима 

разумевања азијских патентних система и 

претраживања одговарајућих информација. Семинар 

је конципиран тако да пружи информације и 

смернице испитивачима националних завода како би 

лакше спровели претраживање патентибилности у 

оквиру поступка признања патента, као и да пружи 

информације корисне свима који спроводе патентно 

праћење, патентне анализе и пре свега претраживање 

ради утврђивања слободе пословања, као што су 

патентни заступници и патентни аналитичари у 

привреди, у чему су предавачи потпуно успели и 

поред само једног дана који су имали на 

располагању. 

 

 

  

http://www.ipindia.nic.in/,
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/india.html
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/india.html
file:///C:/Users/gdj00670/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/MGF2RN04/www.epo.org/asia
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И МАПИРАЊЕ ПРОЦЕСА 

Хаг, 1. до 4. марта 2020. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Иван Ђорђевић, самостални саветник, Одесек за информациони систем 

 

 

У оквиру Радне групе за управљање квалитетом 

и мапирање процеса радило се на припреми пројекта 

снимања процеса везаних за заштиту патената у 

земљама чланицама ЕПО, јединственом методом и у 

усаглашеној нотацији, као и на утврђивању кључних 

индикатора процеса за сваку земљу појединачно.  

Из овог пројекта могу проистећи следећи 

резултати: 

 Олакшано поређење процеса у земљама 

чланицама. 

 Олакшано утврђивање критичних делова 

процеса. 

 Размена добре праксе и усавршавање процеса. 

 Олакшано мерење квалитета процеса. 

 Утврђивање основа за развој Back Office и Front 

Office решења од стране ЕПО. 

 Објављивање кључних индикатора процеса, 

како би они били доступнији и разумљивији 

крајњим корисницима наших услуга. 

 На састанку су донети следећи закључци: 

 За мапирање процеса рада користиће се 

савремена BPMN 2.0 нотификација 

 ЕПО ће проследити учесницима радне групе 

конвенцију стила нотификације који ће се 

примењивати како би процеси били стилски 

хармонизовани 

 Заводи ће за мапирање процеса користити алате 

који имају могућност извоза стандардизованог 

BPMN XML документа, како би остали имали 

могућност да их користе и разумеју (предлог је 

MS Visio) 

 ЕПО ће организовати рад радне групе 

коришћењем MS Teams радног окружења 

 ЕПО ће организовати посете својих експерата 

заводима, како би својим знањем убрзали 

поступак мапирања. 
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