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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 

 

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 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A01G 25/06 (2006.01) (11) 2017/1160 А1 

(21) P-2017/1160 (22) 14.11.2017. 

(54) SISTEM MOBILNOG, PODZEMNOG 

NAVODNJAVANJA, POLJOPRIVREDNIH 

POVRŠINA 

(71) BRKIĆ, Srboljub, Radomira Petrovića 20a,  

11325 Markovac, RS 

(72) BRKIĆ, Srboljub, Radomira Petrovića 20a,  

11325 Markovac, RS 

(57) Sistem mobilnog navodnjavanja njiva je u potpunoj 

ravni sa sistemom kojim se voda dovodi u gradove i 

uvodi u sve stanove malih velikih i visokih solitera gde 

gradski stanovnici stanuju . Cilj predloženog izuma za 

patentiranje je i približavanje načina iskorišćavanja vode 

za zalivanje poljoprivrednih kultura kao što se to čini u 

gradovima sa dovedenom vodom u svakom stanu i na 

više točećih mesta. 

  

 
 

(54) SYSTEM OF MOBILE, UNDERGROUND 

IRIGATION, OF AGRICULTURAL SURFACES 

 

(57) The system of mobile irrigation of the field is 

completely level with the system by which water is 

brought into the cities and introduces into all the flats of 

small, large and high buildings where the urban 

inhabitants live. The object of the present patent 

invention is to approximate the way water for watering 

agricultural crops is used, as is done in cities with water 

supplied in each apartment and in multiple locations. 
 

(51)  A47J 36/34 (2006.01)

 A47J 47/16 (2006.01) 
(11) 2017/1191 А1 

(21) P-2017/1191 (22) 20.11.2017. 

(54) PODMETAČ ZA POSUĐE 

(71) LEBEDEV, Goran, Damjana Maksića 9/8,  

37240 Trstenik, RS 

(72) LEBEDEV, Goran, Damjana Maksića 9/8, 

37240 Trstenik, RS 

(57) Podmetač za posuđe, uopšteno posmatrano, spada u 

oblast kuhinjske opreme, a bliže pripada raznim 

napravama za odlaganje toplog posuđa i postoljima za 

pripremu hrane pečenjem ili kuvanjem, kao i rešetkama 

koje se postavljaju iznad sudopere. Pored osnovne 

upotrebne namene, da bude podmetač za posuđe, 

jednostavnom promenom oblika i površine i izradom od 

vrste prohroma od kog se izrađuje posuđe i pribor za 

jelo, postavljanjem na dno posuđa, neposredno utiče i na 

proces pripreme hrane. Pokretljivost i prilagodljivost 

proizvoda, površinama ispod i unutar posuđa, 

omogućena je mestima koja su tehničkim postupcima 

napravljena da omoguće pokretljivost elemenata 

podmetača. Kombinovanjem elemenata omogućena je 

izrada podmetača različitih oblika ali istih namena. 

Konstrukcijom podmetača i načinom izrade postoji 

mogućnost spajanja više istih ili različitih u celinu. 

  

 
 

(54) TRIVET 

 

(57) The trivet, in general, belongs to the class of kitchen 

equipment, whereas more specifically it falls under various 

devices for disposing warm dishes and stands used in food 

preparation, either by baking or cooking, as well as grids 

mounted in, on, or over sinks. Aside from its basic use of 

being a trivet, it can directly impact the process of food 

preparation by simply altering its form and surface size and 

placing it at the bottom of a vessel. The adaptability to 

surfaces both inside and beneath cooking vessels is enabled 

by spots that are fabricated through technical processes, thus 

rendering the elements movable. Via combination of the  

elements, it is possible to produce trivets of various forms and 

sizes but for the same purposes. The way in which the trivet 

is constructed and produced offers the possibility of affixing 

multiple identical or different trivets into a whole. 

 

(51)  A61M 16/12 (2006.01) (11) 2018/1294 А2 

(21) P-2018/1294 (22) 29.10.2018. 

(30) IT  31.10.2017.  202017000124249 

(54) PRENOSNI UREĐAJ ZA ADMINISTRACIJU 

GASNE SMEŠE U KARDIOPULMONALNOJ 

RESUSCITACIJI PACIJENTA 
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(71) SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI 

S.I.A.D. SPA IN BREVE SIAD SPA, Via San 

Bernardino 92, 24126 Bergamo, IT 

(72) BISSOLOTTI, Giorgio, c/o SOCIETA ITALIANA 

ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SPA IN BREVE 

SIAD SPA, Via San Bernardino 92, 24126 Bergamo, IT; 

RIZZI, Oscar, c/o SIAD HEALTHCARE S.P.A., Via 

Thomas Alva Edison, 6, 20090 Assago, Milano, IT; 

GAVIRAGHI, Marco, c/o SOCIETA ITALIANA 

ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SPA IN BREVE 

SIAD SPA , Via San Bernardino 92, 24126 Bergamo, 

IT; SCARDILLO, Claudio, c/o SIAD HEALTHCARE 

S.P.A., Via Thomas Alva Edison, 6, 20090 Assago, 

Milano, IT; BRAZZALE, Giovanni, SIAD HEALTHCARE 

S.P.A., Via Thomas Alva Edison, 6, 20090 Assago, 

Milano, IT; VIEZZOLI, Thomas, c/o SOCIETA 

ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SPA 

IN BREVE SIAD SPA, Via San Bernardino 92, 24126 

Bergamo, IT; RISTAGNO, Giuseppe, c/o ISTITUTO DI 

RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI, 

Via G. La Masa, 19, 20156 Milano, IT 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd  

(57) Prenosni uređaj (10), za administriranje smeše 

kiseonika, argona i eventualno drugih gasova pacijentima sa 

ishemijom nakon srčanog zastoja, obuhvata najmanje jedan 

cilindar (12) koji sadrži navedenu smešu, ventil (13) 

povezan sa cilindrom (12), koji deluje kao prvi reduktor 

pritiska gasne smeše koja izlazi direktno iz cilindra (12) I 

kontrolnu jedinicu (14), koja se sastoji od PLC-a, u kojem 

su memorisani programi i algoritmi koji kontrolišu rad 

uređaja (10). Drugi reduktor pritiska i sistem (16) za 

regulaciju su kontrolisani od strane PLC-a, za protok gasne 

smeše iz cilindra (12) kroz prvi reduktor pritiska (13) pri 

čemu uređaj (10), pomoću maske (17), isporučuje smešu 

pod pritiskom, koji se obezbeđuje drugim reduktorom 

pritiska i regulacionog sistema (16). Uređaj (10) je 

konfigurisan tako da se smeša za resuscitaciju administrira 

u tri različita radna režima, zavisno od korisnika opreme, u 

jednostavnom, srednjem i naprednom. 

 

 

(54) PORTABLE APPARATUS FOR 

ADMINISTERING GAS MIXTURE DURING 

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN A 

PATIENT 

 

(57) A portable apparatus (10) for administering a 

mixture of oxygen, argon, and  other gases to patients 

with ischemia after a cardiac arrest, comprising at least 

one cylinder (12) containing said mixture, a valve (13) 

connected to the cylinder (12), which acts as the first 

pressure reducer of the gas mixture which exits directly 

from the cylinder (12), and a control unit (14) 

comprising a PLC, in which the programs and 

algorithms that control the operation of the apparatus  

(10) are stored. A second pressure reducer and a control 

system (16) are both controlled by the PLC, for the flow 

of the gas mixture from the cylinder (12) through the 

first pressure reducer (13) and wherein the apparatus 

(10), by means of the mask (17), delivers a pressurized 

mixture provided by a second pressure reduction and 

control system (16).  The apparatus (10) is configured in 

such way that the resuscitation mixture is administered 

in three different operating modes, depending on the 

equipment user, in  simple, intermediate and advanced 

mode. 
 

(51)  B27M 3/34 (2006.01)

 B65G 47/08 (2006.01)

 B65H 3/08 (2006.01) 

(11) 2017/1142 А1 

(21) P-2017/1142 (22) 08.11.2017. 

(54) UREĐAJ ZA AUTOMATSKO REĐANJE 

DRVENIH LETVICA NA TRACI ZA 

PROIZVODNJU 

(71) SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA 

RADNJA NOVI METAL MILOVAN RANČIĆ PR 

SMEDEREVO, Zlatiborska 13, 11300 Smederevo, RS 

(72) RANČIĆ, Milovan, Zlatiborska 13, 11300 

Smederevo, RS 

(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000 Beograd 

(57) Pronalazak se zasniva na vakuumskom hvatanju 

drvenih letvica pri čemu debljina, dimenzije i ravnoća 

nisu od presudnog značaja za rad uređaja. Preko 

lančanika i zupčanika uređaj može biti povezan sa već 

postojećom mašinom za proizvodnju drvene ambalaže 

od koje dobija pogon. Kada klipnjače (43) podignu 

osovine hvataljki (12) u gornji položaj, i vakuum 

hvataljke (54) uhvate poslednju letvicu iz magacina, 

klipnjače (43) spuštaju osovinu (12) hvataljki sa vakuum 

hvataljkama (54) i drvenom letvicom. Preko zupčanika 

(13) i zupčaste letve (15), osovina (12) hvataljki sa 

vakuum hvataljkama (54) i drvenom letvicom rotira se 

za 180 stepeni i drvena letvica prelazi u donji položaj. 

Opruge (52) amortizuju udare i obezbeđuju lagano 

spuštanje letvice. Kada klipnjača (43) spusti osovinu 

(12) hvataljke sa vakuum hvataljkama (54) i drvenom 
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letvicom, u maksimalno donjem položaju aktivira se 

induktivni senzor koji daje signal elektromagnetnim 

ventilima (53) da ugasi vakuum, a kroz isto crevo puste 

vazduh pod pritiskom. 

  

 
 

(54) DEVICE FOR AUTOMATIC ARRANGING 

WOODEN SLATS ON THE CONVEYOR BELT 

PRODUCTION LINE 

 

(57) The invention is based on the vacuum capture of 

wooden slats, wherein the thickness, dimensions and 

straightness are not crucial for the operation of the 

device. Through the sprockets and gears, the device can 

be connected to an existing machine for producing 

wooden packaging from which it receives the drive. 

When the piston rods (43) raise the gripper axles (12) to 

the upper position, and the vacuum grippers (54) grab 

the last slat from the storage, the piston rods (43) lower 

the gripper axle (12) with the vacuum grippers (54) and 

the wooden slat. Through the pinions (13) and the racks 

(15), the gripper axle (12) with the vacuum gripper (54) 

and the wooden slat is rotated 180 degrees, and the 

wooden slats pass into the lower position. The springs 

(52) amortize the shocks and provide a slow lowering of 

the slat. When the piston rod (43) releases the gripper 

axle (12) with the vacuum grippers (54) and the wooden 

slat, an inductive sensor is activated in the lowermost 

position, which emits a signal to the electromagnetic 

valves (53) to release the vacuum and supply the 

compressed air through the same hose. 
 

(51)  B44C 5/04 (2006.01)

 B44C 5/06 (2006.01)

 B44F 9/00 (2006.01)

 B44F 9/02 (2006.01)

 B44F 9/04 (2006.01) 

(11) 2017/1138 А1 

(21) P-2017/1138 (22) 06.11.2017. 

(54) POSTUPAK ZA IZRADU 

TRODIMENZIONALNIH IZOLACIONIH I 

DEKORATIVNIH ZIDNIH OBLOGA ODNOSNO 

AKVARIJUMSKIH I TERARIJUMSKIH 

POZADINA U VIDU IMITACIJE PRIRODNIH 

MATERIJALA 

(71) KOVAČ, Florian, Artemova 10, 23000 Zrenjanin, RS 

(72) KOVAČ, Florian, Artemova 10, 23000 Zrenjanin, RS 

(74) SEČUJSKI, Snežana, Bulevar Vojvode Stepe 40, 

21000 Novi Sad 

(57) Postupak za izradu trodimenzionalnih izolacionih i 

dekorativnih zidnih obloga odnosno akvarijumskih i 

terarijumskih pozadina u vidu imitacije prirodnih 

materijala uključuje ručnu izradu elemenata od stiropora 

ili stirodura ili drugih izolacionih materijala koji se prvo 

obrađuju nožem i drugim sečivima, a zatim zagrejanim 

komadima metala, nakon čega sledi farbanje 

kompresorom u osnovnom i drugom sloju. Naposletku 

se, nakon posipanja peska na svežu boju, izvodi završno 

senčenje grebanjem ili četkom. Na ovaj način dobijaju se 

unikatni elementi čija je jedna strana reljefna i 

predstavlja vernu imitaciju izgleda prirodnih materijala 

poput raznih vrsta i oblika stena ili obrađenih stena, ili 

kore drveta i obrađenog drveta, dok je poleđina potpuno 

ravna tako da se elementi mogu postavljati na unutrašnje 

zidove, osim u slučaju u potpunosti reljefnih oblika.  

 

(54) A PROCESS FOR MAKING THREE-

DIMENSIONAL INSULATING AND DECORATIVE 

WALL PANELS AS WELL AS AQUARIUM OR 

TERRARIUM BACKGROUNDS IN THE FORM OF 

IMITATIONS OF NATURAL MATERIALS   

 

(57) A process for making three-dimensional insulating 

and decorative wall panels as well as aquarium or 

terrarium backgrounds in the form of imitations of 

natural materials includes hand making of articles  of 

expanded polystyrene or styrodur or other insulating 

materials, first processed with a knife and other blades, 

and  then with heated pieces of metal, followed by 

painting with compressor in primer and second layer. 

Finally, after pouring of sand onto the fresh paint, final 

shading  is performed by scraping or with a brush. In this 

way a unique, three-dimensional  articles are obtained 

whose one side is in relief and  representing a faithful 

imitation of natural materials look such as various types 

of rock or processed rock, or tree bark and processed tree 

bark, while the back is completely flat so that the articles 

can be disposed on inner walls, except in case of 

completely relief shapes.  
 

(51)  E02B 9/00 (2006.01)

 F03B 13/08 (2006.01) 
(11) 2017/1231 А1 

(21) P-2017/1231 (22) 25.11.2017. 

(54) KASKADNA HIDROELEKTRANA 

(71) TESLA, Tomislav, Moše Pijade 20, 21241 Kać-

Novi Sad, RS 

(72) TESLA, Tomislav, Moše Pijade 20, 21241 Kać-

Novi Sad, RS 

(57) Proizvodnja električne energije iz kaskadne 

hidroelektrane je opisana na sledeći način: šipovi (15) su 

pobodeni u dno (5) reke, na njih su postavljeni trakasti 
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temelji (14). Međusobno povezane dve kaskadne turbine 

(10) postavljene su na trakaste temelje (14). Dobijen 

uspor vode "Н" (23) stvara pritisak na kaskadnu 

hidroelektranu. Regulatori (20) postepeno propuštaju 

vodu (6) prema cevima (29) turbine u količini vode (6) 

kоја dotiče. Voda (6) u cevima (29) turbine ubrzava, 

kada je lopatice (38) turbine koriste za dobijanje 

mehaničke energije. Sa pritiskom zarobljenog vazduha 

(25) sprečava se prodor vode (6). Tako je tekuća voda 

(6) usmerena da prolazi kroz cev (29) turbine, gde je 

koriste raspoređene lopatice (38) turbine. Pravac kretanja 

lopatica (38) turbine je obezbeđen "U" profilima (46) i 

vođicama (47). Takav odnos je balansiran i ustaljen sa 

prelivanjem vode preko barijere (19), gde se tako dobija 

ustaljen odnos obrtaja na generatoru (55) za proizvodnju 

električne energije. 

  

 
 

(54) THE CASCADE HYDROELECTRIC POWER 

PLANTS 

 

(57) The production of electricity from a cascade 

hydroelectric power plant is described as follows: pits 

(15) are thrust in the bottom (5) of the river, on which 

are placed foundations (14). The interconnected two 

cascading turbines (10) are arranged on strip foundations 

(14). The resulting water slow "H" (23) produces 

pressure on the cascade hydroelectric power plant. 

Regulators (20) gradually pass water (6) to the tubes (29) 

of the turbine in the amount of water (6) that flow in. 

The water (6) in the tubes (29) of the turbine accelerates 

when the blades (38) of the turbine are using it for 

obtaining mechanical energy. The pressure of the 

captured air (25) prevents water penetration (6). Thus, 

the liquid water (6) is directed to pass through the tube 

(29) of the turbine, whereby is utilized by the arranged 

turbine blades (38). The direction of movement of the 

blades (38) of the turbine is provided with "U" profiles 

(46) and guides (47). Such a relationship is balanced and 

settled with the overflow of water over the barrier (19), 

whereby a stable ratio of the rotation to the generator 

(55) for generating electricity is obtained. 

(51)  F01N 3/01 (2006.01)

 B01D 53/32 (2006.01) 
(11) 2017/1182 А1 

(21) P-2017/1182 (22) 17.11.2017. 

(54) SISTEM ZA ELIMINACIJU ŠTETNIH 

GASOVA PRI SAGOREVANJU TEČNIH I 

ČVRSTIH GORIVA CO.HC.CO2 

(71) RISTIĆ, Nikola, Emilije Jakšić 27, 11080 Zemun, RS 

(72) RISTIĆ, Nikola, Emilije Jakšić 27, 11080 Zemun, RS 

(57) Sistem za eliminaciju štetnih gasova kod 

automobila i svih otvorenih ložišta putem primene 

istosmerne struje. Prikaz jednog testa na vozilu. 

  

 
 

(54) SYSTEM FOR ELIMINATION  OD HARMFUL 

GASES  DURING THE COMBUSTION OD THE 

LIQUID AND SOLID FUELS CO.HC.CO2 

 

(57) The system for eliminating harmful gases in cars 

and all open fireboxes using the direct current. Review 

of the one test on the vehicle. 
 

(51)  G05D 16/06 (2006.01) (11) 2017/1175 А1 

(21) P-2017/1175 (22) 16.11.2017. 

(54) AKSIJALNI REGULATOR PRITISKA GASA 

DIREKTNOG DEJSTVA IZLAZNOG I ULAZNOG 

PRITISKA 

(71) GAS TEX D.O.O., Kralja Petra I  bb, 22320 Inđija, RS 

(72) SADŽAKOVIĆ, Miroljub, Gandijeva 17,  

11070 Novi Beograd, RS 

(74) DIMITRIJEVIĆ, Slobodan, Аdmirala Geprata 7, 

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na aksijalni regulator pritiska 

gasa direktnog dejstva izlaznog i ulaznog pritiska, kod 

koga je, prema osnovnoj varijanti izvođenja, u kućištu 

(01), u kliznim ležištima (17), aksijalno pomično 

uležištena mlaznica (03). Naspram pokretne balansirane 

mlaznice (03), učvršćen je fiksni zatvarač (04) sa 

zaptivkama (041), koji je dvostruko simetričan. Na levoj 

strani kućišta (01), preko navoja i zaptivki, pričvršćen je 

ulazni priključak (14), a na desnoj strani kućišta (01), 

preko navoja i zaptivki, pričvršćen je izlazni priključak 

(021). U telu kućišta (01) izveden je prelivni vod (011) 

koji povezuje mlaznicu (03) sa izlaznim priključkom 

(021). Za kućište (01), vijcima (091) pričvršćeno je 

kućište (09) membranskog sklopa (10), a priključkom 
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(092) impulsna cev (093) spojena je sa izlaznim sklopom 

(02), a priključkom (094) spojena je sa kućištem (09). U 

kućištu (09), u čauri (08), osovinicom (07) obrtno je 

uležištena poluga (05) koja je donjim krajem, preko 

osovinica (06) obrtno spojena sa mlaznicom (03), a u 

gornjem delu je poluga (05) obrtno, preko osovinice 

(103) i rolnice (104), povezana sa donjim pritezačem 

(102) membrane (M) membranskog sklopa (10), koji je 

preko vijaka (101) pričvršćen između kućišta (09) i 

kućišta (11). Regulaciona opruga (12) oslonjena je na 

membranski sklop (10), a sa druge strane pritisnuta je 

regulacionim vijkom (13) koji je uvijen u poklopac (132) 

i osiguran navrtkom (133). 

  

 
 

(54) AXIAL PRESSURE REGULATOR OF THE 

DIRECT ACTION OF THE OUTLET AND THE 

INLET PRESSURE 

 

(57) The invention relates to an axial pressure regulator 

of the direct action of the outlet and the inlet pressure, in 

which, according to the basic embodiment, in the 

housing (01), in the sliding bearings (17), is axially 

movable supported a nozzle (03). Opposite to the 

movable balancing nozzle (03), a fixed seal (04) is 

attached with seals (041), which is double symmetrical. 

On the left side of the housing (01), an inlet connection 

(14) is attached via the thread and the seals, and on the 

right side of the housing (01), an outlet connection (021) 

is attached via the thread and seals. In the body of the 

housing (01) is connected a overflow line (011) which 

connects the nozzle (03) to the outlet connection (021). 

The housing (09) of the membrane assembly (10) is 

attached to the housing (01), and the impulse line (093) 

is connected to the output assembly (02) by means of the 

connection (092) and to the housing (09) by means of the 

connection (094). In the housing (09), in the sleeve (08), 

a lever (05) is arranged rotatably by means of the axle 

(07), whose lower end is connected rotatably to the 

nozzle (03) by means of the axle (06), whereas in the 

upper part the lever (05) is connected via the shaft (103) 

and the roller (104) to the lower membrane clamp (102) of 

the membrane (M) of the membrane assembly (10), which 

is fastened between the housing (09) and the housing (11) 

via the screw (101). The regulating spring (12) is supported 

on the membrane assembly (10), and on the opposite side it 

is pressed with a regulating bolt (13) which is screwed in 

the lid (132) and secured by a nut (133). 
 

(51)  G06F 3/01 (2006.01)

 G05D 1/00 (2006.01) 
(11) 2017/1120 А1 

(21) P-2017/1120 (22) 31.10.2017. 

(54) POSTUPAK INTEGRACIJE PANORAMSKOG 

POGLEDA I POGLEDA ODOZGO U 

VIRTUELNOM OKRUŽENJU VOZILA 

(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) RIKALOVIĆ, Dušan, Danilo Kiša 9, 21000 Novi 

Sad, RS; MILOŠEVIĆ, Milena, Somborska 51, 21000 

Novi Sad, RS; STUPAR, Goran, Novosadska 14, 21413 

Čelarevo, RS; VELIKIĆ, Gordana, Vladimira Nikolića 

16, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Postupak integracije panoramskog pogleda i 

pogleda odozgo u virtuelnom okruženju vozila ima za 

novost da se fazom (310) proračuna vektora pokreta 

glave tele-operatera (400) identifikuje pokret senzorom i 

izračunava vektor pokreta glave tele-operatera (400). 

Transformacija vektora pokreta glave tele-operatera 

(400) u pogled (420) virtuelne kamere u 

trodimenzionalnom modelu (200) okruženja vozila 

odvija se po nelinearnoj funkciji fazom (320) 

transformisanja vektora pokreta glave tele-operatera 

(400). U fazi (330) promene pogleda (420) virtuelne 

kamere se iz panoramskog pogleda prelazi u pogled 

odozgo kada ugao glave tele-operatera (400) dostigne  

ugao (430) od -25 stepeni u odnosu na horizontalnu 

ravan, koji karakteriše gest pogleda na dole koji je 

korelisan sa animacijom prevođenja pogleda. 
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(54) METHOD FOR INTEGRATING THE 

PANORAMIC VIEW AND THE-TOP VIEW IN THE 

VIRTUAL ENVIRONMENT OF THE VEHICLE 

 

(57) Method for integrating the panoramic view and the 

top-view in the virtual environment of the vehicle has a 

novelty that using the phase (310) of head motion vector 

calculation, where the movement of the head of tele-

operator (400) is identified by the motion vector using a 

sensor. Transformation of the tele-operator (400) head 

motion vector into the view (420) of the virtual camera 

in a three-dimensional model (200) of the vehicle 

environment takes place through the non-linear function 

in the phase (320) of transformation of head motion 

vector. In the phase (330) of view (420) of the virtual 

camera changing from panoramic view to the top-view 

when the head of tele-operator (400) reaches an angle 

(430) of -25 degrees relative to the horizontal plane, 

characterized by a gesture of looking down, which is 

correlated with the animation of translating the view. 
 

(51)  G06F 9/44 (2006.01)

 G06F 19/00 (2011.01)

 G09G 5/00 (2006.01) 

(11) 2017/1207 А1 

(21) P-2017/1207 (22) 21.11.2017. 

(54) POSTUPAK I SISTEM ZA REALIZACIJU 

DISTRIBUIRANIH APLIKACIJA U VOZILU SA 

CENTRALIZOVANIM UPRAVLJANJEM 

(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA. Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; KOVAČEVIĆ, Marko, Cerska 22, 15000 Šabac, 

RS; MILOŠEVIĆ, Milena, Somborska 51, 21000 Novi 

Sad, RS; PAVKOVIĆ, Bogdan, Uroša Martinovića 8/26, 

11070 Beograd, RS 

(57) Поступак и систем за реализацију 

дистрибуираних апликација у возилу са 

централизованим управљањем је заснован на 

виртуализационој технологији графичких и видео 

могућности користећи један графички процесор који 

користе две инстанце независних партиција. Циљ 

проналаска је да се оствари паралелан приказ 

апликација дигиталниог инструмент кластера са 

lnfotaiment апликацијама са тим да извршавање 

сигурносно критичних апликација мора бити у 

потпуности изоловано од остатка система. Софтвер 

за виртуализацију дозвољава да кластер и Infotaiment 

апликације раде у потпуности одвојено једна од 

друге. Ова изолација између система који деле исти 

хардвер (GPU) уз помоћ виртуализационе технике 

дозвољава кластеру да ради као самостални систем 

stand-alone и да буде сертификован посебно. 

Визуализацијом се осигурава да у случају да се 

lnfotaiment систем из неког разлога престане са 

радом, кластер неће прекинути свој рад. Сигурност је 

кључна променљива за инструмент кластер. 

Међутим једнако је важно да пројектовање слике на 

кластеру буде извршено прописано. Изградња 

партиције за изолацију сигурносно критичних 

окружења од не критичних окружења обезбеђује 

паралелан рад више апликација на истом дисплеју а 

да се при томе рад критичних система не угрожава 

односно не прекида. 

  

 
 

(54) THE PROCESS AND SYSTEM FOR THE 

IMPELMENTATION OF DISTRIBUTED 

APPLICATIONS IN A VEHICLE WITH 

CENTRALIZED MANAGEMENT 

 

(57) Process and system for the implementation of distributed 

applications in a vehicle with centralized management is 

based on virtualization technology of graphic and video 

capabilities using a single graphics processor that uses two 

independent partitions. The object of the invention is to 

achieve a parallel display of instrument cluster applications 

with infotainment applications, but the execution of security 

critical applications must be completely isolated from the rest 

of the system. The visualization software allows the cluster 

and infotainment applications to work completely apart from 

each other. This isolation between systems sharing the same 

hardware (GPU) using virtualization techniques allows the 

cluster to operate as a stand–alone system and to be certified 

separately. Visualization ensures that in case Infotainment 

system for some reason stops working, the cluster will not 

interrupt its work. Security is the key variable for the cluster. 

However, it is equally important that the design of the image 

on the cluster is done as prescribed. Building a partition for 

the isolation of security critical environments from non-

critical environments ensures the parallel operation of 

multiple applications on the same disk, and that the operation 

of critical systems is not compromised or interrupted. 
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(51)  G06F 19/24 (2011.01)

 A61B 8/00 (2006.01)

 G01N 21/00 (2006.01) 

(11) 2017/1192 А1 

(21) P-2017/1192 (22) 20.11.2017. 

(54) SISTEM I METOD AUTOMATSKE 

KLASIFIKACIJE UV/VIS SIGNALA RADI 

DIJAGNOSTIKE MALIGNITETA 

(71) AVRAMOV, IVIĆ, Milka, dr, Mihaila Bulgakova 

58E, 11000 Beograd, RS; RELJIN, Irini, dr, Albanske 

spomenice 19, 11000 Beograd, RS; MIJIN, Dušan, dr, 

Ustanička 114/21, 11000 Beograd, RS; LOVIĆ, Jelena 

dr, Veljka Dugoševića 16/16, 11000 Beograd, RS; 

STEVANOVIĆ, Sanja, dr, Gandijeva 73/7, 11070 Novi 

Beograd, RS; VUKOVIĆ, Dragan, dr, Koste Nadja 62, 

11000 Beograd, RS; RELJIN, Branimir, dr, Albanske 

spomenice 19, 11000 Beograd, RS; PETROVIĆ, 

Slobodan, dr, Požarevačka 6/3, 11000 Beograd, RS 

(72) AVRAMOV, IVIĆ, Milka, dr, Mihaila Bulgakova 

58E, 11000 Beograd, RS; RELJIN, Irini, dr, Albanske 

spomenice 19, 11000 Beograd, RS; MIJIN, Dušan, dr, 

Ustanička 114/21, 11000 Beograd, RS; LOVIĆ, Jelena, 

dr, Veljka Dugoševića 16/16, 11000 Beograd, RS; 

STEVANOVIĆ, Sanja, dr, Gandijeva 73/7, 11070 Novi 

Beograd, RS; VUKOVIĆ, Dragan, dr, Koste Nadja 62, 

11000 Beograd, RS; RELJIN, Branimir, dr, Albanske 

spomenice 19, 11000 Beograd, RS; PETROVIĆ, 

Slobodan, dr, Požarevačka 6/3, 11000 Beograd, RS 

(57) Sistem i postupak automatske klasifikacije UV/VIS 

signala okarakterisan je prema ovom pronalasku time što 

se preko USB memorije (120) unosi UV/VIS signal u 

sistem (100), označava u fazi (c), filtrira u fazi (d), 

izdvajaju karakteristična obeležja u fazi (e), klasifikuje u 

fazi (f), unosi u blok (106) za formiranje izveštaja, trajno 

memoriše u fazi (h) i prikazuje na LCD displeju (110). 

Primena ovog sistema i postupka za automatsku 

klasifikaciju UV/VIS signala je u tome što se koristi kao 

skrining dijagnostički protokol pri utvrđivanju 

maligniteta u humanoj medicini. 

  

 
 

 

(54) SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATIC 

CLASSIFICATION OF UV/VIS SIGNALS FOR 

MALIGNANCY DIAGNOSTICS 

 

(57) System and method for automatic classification of 

UV/VIS signals according to this invention consists of USB 

drive  memorу (120) through which UV/VIS signal is 

introduced into a system (100) and then designated in phase 

(c), filtrated in phase (d), characteristic features are 

separated in phase (e), classified  in phase (f), introduced in 

block (106) for forming a report, permanent memorized in 

phase (h) and appears on LCD display (110). The system 

and method for automatic classification of UV/VIS signals 

are used in screening diagnostic protocol for estimate 

malignancy in human medicine. 
 

(51)  H01L 41/08 (2006.01)

 B81B 1/00 (2006.01)

 G01R 1/00 (2006.01) 

(11) 2017/1216 А1 

(21) P-2017/1216 (22) 27.11.2017. 

(54) PIEZOELEKTRIČNI SENZOR 

PRITISKA/SILE BAZIRAN NA STRUJNOM 

PROCESIRANJU 

(71) PETROVIĆ, Predrag, B., Gospodar Jovanova 6/3, 

32000 Čačak, RS; PAVLOVIĆ, Vladimir, Bulevar 

Zorana Đinđića 123v, 11000 Beograd, RS 

(72) PETROVIĆ, Predrag, B., Gospodar Jovanova 6/3, 

32000 Čačak, RS; PAVLOVIĆ, Vladimir, Bulevar 

Zorana Đinđića 123v, 11000 Beograd, RS 

(57) Пиезоелектрични сензор притиска/силе базиран 

на струјном процесирању, има за новост то што 

очитавање вредности и достизање унапред задатих 

граничних програмабилних вредности притиска/силе 

на крајевима пиезоелектричног PVDF давача (1), врши 

струјним процесирањем преко посебно дизајнираног 

појачавача (2) и компаратора са два прага окидања (3). 

Технички проблем је решен тако што се улазни 

напонски сигнал (4) појачава преко појачавача (2) који 

својом негативном повратном спрегом преко 

генерисаног напона (5) и струјне функционалне 

зависности са напоном (7), обезбеђује линеарно и велико 

појачање улазног сигнала (4). Улазни диференцијални 

напон компаратора (3) са два прага окидања одређен је 

разликом сигнала (5) са излаза појачавача (2) и излаза (6) 

самог компараторског кола, при чему сума струја (9) и 

(10) кратко спојених прикључака компаратора (3) 

одређује преко уземљеног отпорника напонски сигнал 

(6) који врши дојаву достигнутих од две могуће и 

унапред програмски дефинисаних, граничних вредности 

притиска/силе. Потребне функционалне зависности које 

техника струјног процесирања захтева унутар самог 

појачавача (2) и компаратора (3) остварена је 

генерисаним сигналима (7) и (8) на уземљеним и 

променљивим отпорницима. 
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(54) PIEZOELECTRIC PRESSURE/FORCE SENSOR 

BASED ON CURRENT PROCESSING 

 

(57) А piezoelectric pressure/force sensor based on 

current processing, there for the novelty is that the 

readout of the values and reaching of the predetermined 

limit values of pressure/force at the ends of the 

piezoelectric PVDF transducer (1) is performed through 

a specially designed amplifier (2) and а two–threshold 

comparator programmable trigger circuit (3). The 

technical problem is solved by increasing the input 

voltage signal (4) through the amplifier (2), which by its 

negative feedback between the generated voltage (5) and 

the current functional dependence on the voltage (7), 

provides а linear and high amplification of the input 

signal (4). The input differential voltage of the 

comparator (3) with two trigger thresholds is determined 

by the difference in the signal (5) from the output of the 

amplifier (2) and the output (6) of the comparator circuit 

itself, with the sum of currents (9) and (10) determines, 

via an grounded resistor, a voltage signal (6) that signals 

the achieved from two possible and pre-

programmatically defined, limit values of pressure/force. 

The required functional dependencies that the current 

processing technique requires within the instrumentation 

amplifier (2) and the comparator (3) are generated by the 

signals (7) and (8) over grounded and variable resistors. 
 

(51)  H04N 7/00 (2011.01)

 H04N 5/247 (2006.01) 
(11) 2017/1119 А1 

(21) P-2017/1119 (22) 31.10.2017. 

(54) METOD ZA ADAPTIVNI VIDEO PRENOS SA 

KAMERA U VOZILU 

(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; MARINKOVIĆ, Vladimir, Fruškogorska 31, 21000 

Novi Sad, RS; ĐUKIĆ, Miodrag, Narodnog fronta 34, 

21000 Novi Sad, RS; KAŠTELAN, Ivan, Jelice 

Stanivuković 12, 22240 Šid, RS 

(57) Метод за адаптивни видео пренос са камера у 

возилу, има за новост примену методе обраде видео 

слике кроз реализацију више фаза y току процеса 

формирања слике због преноса видео садржаја који 

приказује виртуелно окружење возила на страни 

удаљеног диспечерског центра. За пренос слике у 

високој резолуцији, на пример у 4К резолуцији 

потребни су велики пропусни опсези, а максимална 

ширина пропусног опсега за пренос видео сигнала је 

ограничена што представља технички проблем који 

се овом методом која се штити и решава. Пропусни 

опсег се штити тако што се приказ са камера које чине 

жељено виртуално окружење возила приказује као 

мултирезолуциона слика подељена на области вишег и 

нижег квалитета, а које заједно чине жељено видно 

поље посматрача. Том приликом регион од интереса 

диспечера представља тачку фокуса диспечера у 

односу на екран, и та област се приказује у највишој 

резолуцији, док се остали делови слике репродукују као 

слика нижег квалитета, а то се одређује помоћу ceнзopa 

покрета главе. 

  

 
(54) THE METHOD FOR ADAPTIVE VIDEO 

TRANSMISSION WITH CAMERAS IN A VEHICLE 

 

(57) Тће method for adaptive video transmission with 

cameras in а vehicle, has 2a application novelty for the 

method of processing a video image through the 

realization of several stages during the image forming 

process due to the transmission of video content that 

displays the virtual vehicle environment on the remote 

dispatch center side. For high–resolution image 

transmission, for example for  4K resolution, large 

bandwidths are required, and the maximum bandwidth 

width for video signal transmission is limited, which 

represents а technical problem which by this method is 

protected and solved. The bandwidth is protected by 

representing the view from the cameras that make up the 

desired virtual vehicle environment as a multiresolution 

image divided into areas of higher and lower quality, 

which together form the desired field of view of the 

observer. On that occasion, the region of the dispatcher's 

interest represents the focus point of the dispatcher in 

relation to the screen, and this area is displayed at the 

highest resolution, while the rest of the image is 

reproduced as а lower quality image, which is 

determined by the head motion sensor. 
 

(51)  H04W 84/18 (2009.01)

 H04W 52/02 (2009.01) 
(11) 2017/1187 А1 

(21) P-2017/1187 (22) 17.11.2017. 

(54) POSTUPAK IZMENE TOPOLOGIJE 

BEŽIČNE SENZORSKE MREŽE PROMENOM 

SNAGE ČVOROVA 



 

 

 

 

А 
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(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) PAVKOVIĆ, Bogdan, Uroša Martinovića 8/26, 

11000 Beograd, RS; PAP, Ištvan, Sirmai Karolja 65, 

21235 Temerin, RS; DAVIDOVIĆ, Mile, Joakima 

Vujića 4/4, 21000 Novi Sad, RS; ŽIVKOVIĆ, Aleksandar, 

Bulevar Jovana Dučića 39, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Поступак измене топологије бежичне сензорске 

мреже променом снаге чворова има за новост да се 

итеративно у фази (410) провере да ли je степен 

повезаности мањи од задатог прага Th, рачуна степен 

повезаности између суседних чворова (120, 130, 140, 

150) y кластеру (160) бежичне сензорске мреже. У 

случају да је степен повезаности изнад одређеног 

прага Th, поступак се наставља фазом (420) 

сортирања LQI вредности свих чворова (N) y 

кластеру (160) бежичне сензорске мреже. У фази 

(430) рачунања броја пожељних чворова (N modulo 

5) бирају се чворови који имају прилику да постану 

родитељски чворови, a y фази (440) одабира чворова 

са највећим LQI вредностима (Р) према родитељском 

чвору (110) се бирају чворови чија се снага не мења, 

док се преосталим чворовима снага смањује. 

Поступак се наставља фазом (450) смањења нивоа 

снаге преосталим чворовима (N-P), нa основу чега се 

ажурира табела суседства и једна итерација поступка 

се завршава фазом (460) одређивања нових 

родитељских чворова. 

  

 
 

(54) THE METHOD OF CHANGING THE 

TOPOLOGY OF THE WIRELESS SENSOR 

NETWORK BY CHANGING THE POWER OF THE 

NODES 

 

(57) Тће method of changing the topology of the 

wireless sensor network by changing the power of the 

nodes has the novelty in verifying iteratively in the phase 

(410) whether the degree of connection is lower than the 

given threshold Th, calculating the degree of connection 

between adjacent nodes (120, 130, 140, 150) in the 

cluster (160) of the wireless sensor network. In the case 

that the connection degree is above the specified 

threshold Th, the process continues with the phase (420) 

of sorting of LQI values for all nodes (N) in the cluster 

(160) of the wireless sensor network. In the phase (430) 

of calculating the number of preferred nodes (N modulo 

5), nodes that have the opportunity to become parental 

nodes are selected, and in the phase (440) of selection of 

nodes (P) with the highest LQI values to the parent node 

(110), power does not change, while for the remaining 

nodes power is reduced. The process continues with the 

phase (450) of power level reduction for remaining 

nodes (N–P), based on which the routing table is 

updated, and an iteration of the method ends with the 

phase (460) of determining new parent nodes. 
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(51)  A01B 29/04 (2006.01)

 B60C 7/12 (2006.01)

 B60C 7/14 (2006.01)

 B60C 7/24 (2006.01)

 B60C 11/03 (2006.01)

 B60C 17/00 (2006.01) 

(11) 58595 B1 

(21) P-2019/0456 (22) 06.11.2013. 

(30) FR  07.11.2012.  1202979 

(96) 06.11.2013.   13191776.7 

(97) 23.01.2019.   EP2730155 B   201904   FR 

(54) POLUŠUPLJI PNEUMATIK SA 

POBOLJŠANIM PROFILOM I KOTRLJAJUĆI 

UREĐAJ KOJI NOSI TAKVE PNEUMATIKE 

SEMI-HOLLOW TYRE WITH IMPROVED PROFILE 

AND ROLLING DEVICE PROVIDED WITH SUCH 

TYRES 

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

77650 Chalmaison, FR 

(72) PHELY, Olivier, 86 rue Grande, 77520 Thenisy, 

FR; PIOU, Denis, RN 6 Le Petit Villeblevin, 89340 

Villeblevin, FR 

(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87, 

11040 Beograd 
 

(51)  A01K 1/015 (2006.01) (11) 58619 B1 

(21) P-2019/0391 (22) 28.04.2015. 

(30) DK  29.04.2014.  201470251 

(86) WO 28.04.2015.   PCT/DK2015/050109 

(87) WO 05.11.2015.   WO 2015/165473 

(96) 28.04.2015.   15785247.6 

(97) 30.01.2019.   EP3136845 B   201905   EN 

(54) PODLOGA ZA ŽIVINU 

POULTRY BEDDING 

(73) OESTERGAARD, Jacob, Tissoevej 41,  

4490 Jerslev, DK; OESTERGAARD, Kaj, Tissoevej 41, 

4490 Jerslev, DK 

(72) OESTERGAARD, Jacob, Tissoevej 41,  

4490 Jerslev, DK 

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

11000 Beograd 
 

(51)  A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 41/10 (2006.01)

 A01N 43/56 (2006.01)

 A01N 43/80 (2006.01)

 A01P 13/00 (2006.01) 

(11) 58602 B1 

(21) P-2019/0362 (22) 18.12.2013. 

(30) US  21.12.2012.  201261745029 P 

(86) WO 18.12.2013.   PCT/US2013/076080 

(87) WO 26.06.2014.   WO 2014/100154 

(96) 18.12.2013.   13866035.2 

(97) 30.01.2019.   EP2934140 B   201905   EN 

(54) HERBICIDNE SUPSTANCE KOJE SADRŽE 4-

AMINO-3-HLORO-6-(4-HLORO-2-FLUORO-3-
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(21) P-2014/0328 (22) 18.06.2014. 

(43) 27.02.2015. 

(54) POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE MODELOM 

PREDIKCIJE STANJA PROIZVODNE LINIJE 

METHOD FOR MANAGING MODEL OF 

PREDICTION HEALTH STATUS OF PRODUCT LINE 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS 

(72) VELIKIĆ, Gordana, dr, Vladimira Nikolića 16, 

21000 Novi Sad, RS; PEKOVIĆ, Vukota, Turgenjeva 

9/263, 21000 Novi Sad, RS; KOVAČEVIĆ, Marko, 

Cerska 22, 15000 Šabac, RS; KAPROCKI, Zvonimir, 

Ćirpanova 38, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  G06F 3/01 (2006.01)

 G06F 3/048 (2006.01) 
(11) 58585 B1 

(21) P-2014/0514 (22) 24.09.2014. 

(43) 28.04.2016. 

(54) METOD ZA ORGANIZACIJU I UPRAVLJANJE 

DTV GRAFIČKIM KORISNIČKIM OKRUŽENJEM 

SA SIMULIRANOM DUBINOM 

METHOD FOR ORGANIZATION AND MANAGING 

OF DTV GRAPHICAL USER INTERFACE WITH A 

SIMULATED DEPTH 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, dr., Ćirpanova 8, 21000 Novi 

Sad, RS; PAP, Ištvan, dr., Sirmai Karolja 65, 21235 

Temerin, RS; ILKIĆ, Veljko, Dimitrija Avramovića 

13/2, 21000 Novi Sad, RS; LASLO, Benarik, Kaće 

Dejanović 5, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  G06F 3/01 (2006.01)

 G06F 3/048 (2006.01)

 H04N 5/445 (2011.01) 

(11) 58587 B1 

(21) P-2015/0016 (22) 05.01.2015. 

(43) 31.08.2016. 

(54) POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE 

UČITAVANJEM SCENA SA SERVERA U 

APLIKACIJAMA DIGITALNE TELEVIZIJE 

A METHOD FOR MANAGING THE DOWNLOADING 

OF A SCENE FROM THE SERVER TO THE 

DIGITAL TELEVISION APPLICATIONS 
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(73) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; LAZIĆ, Krsto, Školska 14A/4, 21000 Novi Sad, RS; 

KOVAČEVIĆ, Marko, Cerska 22, 15000 Šabac, RS; 

JOVANOVIĆ, Nenad, 7 sekretara SKOJ-a C6,  

21220 Bečej, RS 
 

(51)  G06F 3/0488 (2013.01)

 G06F 3/01 (2006.01)

 G08G 5/00 (2006.01) 

(11) 58567 B1 

(21) P-2019/0451 (22) 04.12.2013. 

(30) FR  18.12.2012.  1203454 

(86) WO 04.12.2013.   PCT/EP2013/075464 

(87) WO 26.06.2014.   WO 2014/095363 

(96) 04.12.2013.   13802572.1 

(97) 09.01.2019.   EP2936294 B   201902   FR 

(54) TERMINAL ZA KONTROLISANJE 

SAOBRAĆAJA, POSEBNO VAZDUŠNOG 

SAOBRAĆAJA 

TERMINAL FOR MONITORING TRAFFIC, 

PARTICULARLY AIR TRAFFIC 

(73) THALES, 45, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-

Seine, FR 

(72) PINHEIRO, Jean-Philippe, Thales Air Systems 

S.A., Immeuble Genève 3, avenue Charles Lindbergh, F-

94628 Rungis Cedex, FR 

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

(51)  G06F 19/00 (2011.01)

 H04N 21/00 (2011.01) 
(11) 58582 B1 

(21) P-2014/0019 (22) 16.01.2014. 

(43) 30.06.2014. 

(54) POSTUPAK PRENOSA SERVISA U 

APLIKATIVNOM OKRUŽENJU DIGITALNE 

TELEVIZIJE 

METHOD FOR TRANSFERING SERVICES IN 

APPLICATION ENVIRONMENT IN DIGITAL 

TELEVISION 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) LUKIĆ, Nemanja, Vojislava Ilića 3, 21000 Novi 

Sad, RS; MARUNA, Tomislav, Bulevar Despota Stefana 

16, 21000 Novi Sad, RS; SMILJKOVIĆ, Nikola, 

Veselina Masleše 18/34, 21000 Novi Sad, RS; TESLIĆ, 

Nikola, dr, Bulevar Cara Lazara 29, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  G08B 13/18 (2006.01)

 G01S 13/56 (2006.01)

 G01V 3/12 (2006.01)

 G08B 13/24 (2006.01)

 G08B 21/22 (2006.01) 

(11) 58586 B1 

(21) P-2014/0638 (22) 20.11.2014. 

(43) 30.06.2016. 

(54) POSTUPAK ZA RAZLIKOVANJE 

PRISUSTVA LJUDI OD OBJEKATA U 

PROSTORIJAMA SA BEŽIČNOM MREŽOM 

METHOD FOR DISTINGUISHING HUMAN 

PRESENCE FROM OBJECTS IN INDOOR 

WIRELESS NETWORK CONDITIONS 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) MRAZOVAC, Bojan, 9. maja 27, 22320 Inđija, RS; 

KUKOLJ, Dragan, Balzakova 51, 21000 Novi Sad, RS; 

TODOROVIĆ, Branislav, M., Bulevar Aleksandra 

Čarnojevića 88/6, 11000 Beograd, RS; SAMARDŽIJA, 

Dragan, Jovana Boškovića 1, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  G21B 1/15 (2006.01) (11) 58649 B1 

(21) P-2019/0414 (22) 04.09.2013. 

(30) RU  04.09.2012.  2012137795 

US  08.03.2013.  201361775444 P 

(86) WO 04.09.2013.   PCT/US2013/058093 

(87) WO 13.03.2014.   WO 2014/039579 

(96) 04.09.2013.   13765855.5 

(97) 20.02.2019.   EP2893536 B   201908   EN 

(54) INJEKTOR NEUTRALNOG SNOPA 

ZASNOVAN NA NEGATIVNIM JONIMA 

NEGATIVE ION-BASED NEUTRAL BEAM 

INJECTOR 

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

Foothill Ranch, CA 92610, US 

(72) BELCHENKO, Yuri I., 17 Il'icha Street Apt. 46, 

Novosibirsk 630090, RU; BURDAKOV, Alexander V., 

10 Rossiiskaya Street Apt. 216, Novosibirsk 930117, 

RU; DAVYDENKO, Vladimir I., 9 Koptyuga Avenue 

Apt. 71, Novosibirsk 630090, RU; DIMOV, Gennady I., 

46 Morskoi Avenue Apt. 24, Novosibirsk 630090, RU; 

IVANOV, Alexander A., 31/1 Zolotodolinskaya Street 

Apt. 5, Novosibirsk 630090, RU; KOBETS, Valeery V., 

52 Kotovskogo Street Apt. 9, Novosibirsk 630108, RU; 

SMIRNOV, Artem N., 26731 Paloma Apt. 141, Foothill 

Ranch, California 92610, US; BINDERBAUER, Michl 

W., 10 Crespi Cirde, Ladera Ranch, California 92694, 

US; SEVIER, Donald L., 2306 Adler Creek Lane, 

Fallbrook, California 92028, US; RICHARDSON, 

Terrence E., 1212 Via Zamia, Encinitas, California 

92024, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H01B 1/22 (2006.01)

 D01F 1/09 (2006.01)

 D01F 6/62 (2006.01)

 H01F 1/01 (2006.01) 

(11) 58563 B1 

(21) P-2019/0427 (22) 26.03.2015. 

(30) DE  26.03.2014.  102014004592 

(86) WO 26.03.2015.   PCT/DE2015/000153 

(87) WO 01.10.2015.   WO 2015/144121 

(96) 26.03.2015.   15731491.5 

(97) 16.01.2019.   EP3123483 B   201903   DE 
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(54) ELEKTROPROVODNO VLAKNO OD 

VEŠTAČKOG MATERIJALA 

PLASTIC FIBRE WITH ELECTRICAL 

CONDUCTIVITY 

(73) FEEGOO LIZENZ GMBH, Alte Poststraße 3, 

29303 Bergen OT Wardböhmen, DE 

(72) VAN HATTUM, Edgar, Johannes, Amtland 4, 

29303 Bergen, DE 

(74) PETOŠEVIĆ DOO, Bulevar oslobođenja 87,  

11040 Beograd 
 

(51)  H01B 7/36 (2006.01)

 G09F 3/06 (2006.01)

 G09F 3/16 (2006.01)

 G09F 3/20 (2006.01) 

(11) 58591 B1 

(21) P-2019/0442 (22) 23.04.2014. 

(30) DE  25.04.2013.  202013101786 U 

(86) WO 23.04.2014.   PCT/EP2014/058189 

(87) WO 30.10.2014.   WO 2014/173926 

(96) 23.04.2014.   14718984.9 

(97) 30.01.2019.   EP2989642 B   201905   DE 

(54) OZNAKA PROVODNIKA 

CONDUCTOR MARKER 

(73) WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO. KG, 

Klingenbergstrasse 16, 32758 Detmold, DE 

(72) WIENEKE, Andreas, Hummerntruperstr. 34A, 

32657 Lemgo, DE 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H04N 17/00 (2006.01)

 H04N 17/02 (2006.01) 
(11) 58643 B1 

(21) P-2014/0327 (22) 18.06.2014. 

(43) 31.12.2014. 

(54) SISTEM I METOD ZA AUTOMATSKU 

VERIFIKACIJU UREĐAJA KOJI SE TESTIRA 

SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY 

VERIFICATION OF DEVICE UNDER TEST 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a, 2 

1000 Novi Sad, RS 

(72) VELIKIĆ, Gordana, dr, Vladimira Nikolića 16, 

21000 Novi Sad, RS; STEFANOVIĆ, Dejan, Stevana 

Divina Babe 8/11, 21000 Novi Sad, RS; KOVAČEVIĆ, 

Branimir, Romanijska 2, 21000 Novi Sad, RS; SAVIĆ, 

Milan, Momčila Tapavice 14, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  H04N 19/117 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/182 (2014.01)

 H04N 19/46 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01)

 H04N 19/82 (2014.01) 

(11) 58564 B1 

(21) P-2019/0435 (22) 29.07.2011. 

(30) KR  31.07.2010.  20100074460 

KR  28.06.2011.  20110063288 

(96) 29.07.2011.   16161927.5 

(97) 20.02.2019.   EP3059953 B   2019/08   EN 

(54) UREĐAJ ZA KODIRANJE SLIKE 

APPARATUS FOR ENCODING AN IMAGE 

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

Building, 67, Seocho-Daero 25-Gil,  

Seocho-Gu, Seoul 06586, KR 

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

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

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

466664 Singapore, SG 

(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ DOO, Makedonska 32, 

11000 Beograd 
 

(51)  H04N 19/117 (2014.01)

 H04N 19/159 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01)

 H04N 19/61 (2014.01)

 H04N 19/82 (2014.01) 

(11) 58605 B1 

(21) P-2019/0472 (22) 29.07.2011. 

(30) KR  31.07.2010.  20100074462 

KR  28.06.2011.  20110062603 

(96) 29.07.2011.   17160956.3 

(97) 27.02.2019.   EP3214838 B   2019/09   EN 

(54) UREĐAJ ZA KODIRANJE SLIKE 

APPARATUS FOR ENCODING AN IMAGE 

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

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

Seoul 06586, KR 

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

Baekhyeon-dong Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-

do 463-887, KR; YANG, Moonock, Block 405 Bedok 

North Avenue 3, 16-199, 460405 Singapore, SG 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H04N 21/25 (2011.01)

 H04N 21/00 (2011.01)

 H04N 21/45 (2011.01) 

(11) 58583 B1 

(21) P-2014/0229 (22) 06.05.2014. 

(43) 31.10.2014. 

(54) POSTUPAK ZA PREPORUČIVANJE I 

RASPODELU PRIKAZIVANJA 

MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA 

METHOD FOR RECOMMENDING AND 

DISPLAYING MULTIMEDIA CONTENT 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) PAP, Ištvan, dr, Sirmai Karolja 65, 21235 Temerin, 

RS; BJELICA, Milan, dr, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; JOVANOVIĆ, Nenad, 7 sekretara SKOJ-a C6, 

21220 Bečej, RS; LAZIĆ, Krsto, Školska 14A/4,  

21000 Novi Sad, RS 
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(51)  H05B 37/02 (2006.01)

 H04L 12/64 (2006.01)

 H04W 24/04 (2009.01) 

(11) 58565 B1 

(21) P-2019/0438 (22) 10.11.2014. 

(96) 10.11.2014.   14192580.0 

(97) 27.02.2019.   EP3018979 B   201909   EN 

(54) POSTUPAK ZA RAD I PROŠIRIVANJE 

MREŽE SVETILJKI 

METHOD FOR THE OPERATION AND EXPANSION 

OF 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) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

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

PATENTS 
 

 

(51)  C07C 317/24 (2006.01)

 A01N 41/10 (2006.01) 
(11) 54171 B2 

(21) P-2015/0532 (22) 14.03.2008. 

(30) EP  15.03.2007.  07104275 

(86) WO 14.03.2008.   PCT/EP2008/053060 

(87) WO 18.09.2008.   WO 2008/110621 

(96) 14.03.2008.   08717804.2 

(97) 29.07.2015.   EP2137142 B   2015/31   EN 

(54) KRISTALNI OBLICI 2-[2-HLORO-4-

METILSULFONIL-3-(2,2,2,-TRIFLUORO-

ETOKSIMETIL)BENZOIL]CIKLOHEKSAN-1,3-

DIONA 

CRYSTALLINE FORMS OF 2-[2-CHLORO-4-

METHYLSULFONYL-3-(2,2,2-

TRIFLUOROETHOXYMETHYL)BENZOYL]CYCLO

HEXAN-1,3-DIONE 

(73) BASF SE, , 67056 Ludwigshafen, DE 

(72) HUPE, Eike, Bergstr. 13 e, 67067 Ludwigshafen, 

DE; GEWEHR, Markus, Goethestr. 21, 56288 

Kastellaun, DE; ERK, Peter, Carl-Spitzweg-Str. 5a, 

67227 Frankenthal, DE; SAXELL, Heidi Emilia, Am 

Weidenschlag 5, 67071 Ludwigshafen, DE; GRIESSER, 

Ulrich, Ausserkristen 11 a, A-6094 Axams, AT; 

TISCHLER, Michaela, Fischleithen 5, A-4707 

Schlüsslberg, AT 

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

Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.10.2018. до 15.11.2018. године: 

 

Патент број 49857 чији је носилац "RT-RK" 

DOO ZA SISTEME ZASNOVANE NA 

RAČUNARIMA  , Fruškogorska 11, 21000 Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 04.11.2018. године. 

 

Патент број 49858 чији је носилац "RT-RK" 

DOO ZA SISTEME ZASNOVANE NA 

RAČUNARIMA , Fruškogorska 11, 21000 Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 04.11.2018. године. 

 

Патент број 50424 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Brüningstrasse 

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

дана 18.10.2018. године. 

 

Патент број 50780 чији је носилац 

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., Loc. La Vettola, 

Via Livornese 897, 56010 S. Piero a Grado PI, IT, 

престао је да важи дана 27.10.2018. године. 

 

Патент број 51019 чији је носилац ACTIVE 

BIOTECH AB, P.o.Box 724, S-220 07 Lund, SE, 

престао је да важи дана 25.10.2018. године. 

 

Патент број 51346 чији је носилац EXELIXIS, INC., 

Post Office Box 511, 210 East Grand Avenue, South San 

Francisco, CA 94083-0511, US, престао је да важи 

дана 28.10.2018. године. 

 

Патент број 51556 чији је носилац PFIZER, 

INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US, 

престао је да важи дана 13.11.2018. године. 

 

Патент број 51712 чији је носилац 

LABORATORIO CHIMICO INTERNAZIONALE 

S.P.A., Via T. Salvini 10, 20122 Milano, IT, престао је 

да важи дана 24.10.2018. године. 

 

Патент број 51948 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 

Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана 

07.11.2018. године. 

 

Патент број 51980 чији је носилац 

KOMPOFERM GMBH, Max-Planck-Strasse 15, 33428 

Marienfeld, DE, престао је да важи дана 12.11.2018. 

године. 

 

Патент број 52290 чији је носилац MALESCI 

ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A., Via Lungo 

l' Ema 7, Loc. Ponte a Ema, I-50012 Bagno A Ripoli, IT, 

престао је да важи дана 29.10.2018. године. 

 

Патент број 52312 чији је носилац PHARMA 

MAR, S.A., Poligono Industrial La Mina, Avda. de los 

Reyes No 1, Colmenar Viejo, 28770 Madrid, ES, 

престао је да важи дана 31.10.2018. године. 

 

Патент број 52381 чији је носилац WYETH 

LLC, Patent Law Department, Five Giralda Farms, 

Madison, NJ 07940, US, престао је да важи дана 

11.11.2018. године. 

 

Патент број 52474 чији је носилац JAPAN 

TOBACCO INC., 2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo 105-8422, JP, престао је да важи дана 

25.10.2018. године. 

 

Патент број 52690 чији је носилац AMGEN 

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

91320-1799, US; E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. 

, Route 206 and Province Line Road, Princeton, , New 

Jersey 08540, AMGEN INC. , One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, , US, престао је да 

важи дана 17.10.2018. године. 

 

Патент број 52946 чији је носилац MERCK 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 

Rahway, NJ 07065-0907, US, престао је да важи дана 

12.11.2018. године. 

 

Патент број 52955 чији је носилац 

KVERNELAND AS, , 4355 Kvernaland, NO, престао 

је да важи дана 11.11.2018. године. 

 

Патент број 53124 чији је носилац ACACIA 

PHARMA LIMITED, Harston Mill Harston, 

Cambridgeshire CB22 7GG, GB, престао је да важи 

дана 12.11.2018. године. 

 

Патент број 53325 чији је носилац CALISSE, 

Carlo, Via L. Meraviglia, 1, 20900 Monza (MB), IT, 

престао је да важи дана 21.10.2018. године. 

 

Патент број 53385 чији је носилац 

RESPIVERT LIMITED, 50-100 Holmers Farm Way, 

High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG, GB, 

престао је да важи дана 20.10.2018. године. 
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Патент број 53480 чији је носилац RT-RK 

D.O.O., Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

Патент број 53531 чији је носилац 

GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, 6330 Cham, CH, 

престао је да важи дана 20.10.2018. године. 

 

Патент број 53614 чији је носилац GRUPPO 

MECCANICHE LUCIANI S.R.L., 155 Via del Lavoro, 

62014 Corridonia (MC), IT, престао је да важи дана 

28.10.2018. године. 

 

Патент број 53649 чији је носилац RT-RK D.O.O., 

Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, престао је 

да важи дана 03.11.2018. године. 

 

Патент број 53666 чији је носилац TEVA 

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, 5 Basel 

Street, PO Box 3190, 49131 Petach Tikva, IL, престао 

је да важи дана 19.10.2018. године. 

 

Патент број 53687 чији је носилац HMFRA 

HUNGARY LIMITED LIABILITY COMPANY, 

Villanyi Ut 47, 1118 Budapest, HU, престао је да важи 

дана 13.11.2018. године. 

 

Патент број 53890 чији је носилац TOLMAR 

THERAPEUTICS, INC., 701 Centre Avenue, Fort 

Collins, CO 80526, US, престао је да важи дана 

11.11.2018. године. 

 

Патент број 53898 чији је носилац 

RESPIVERT LIMITED, 50-100 Holmers Farm Way, 

High Wycombe, Buckinghamshire HP12 4EG, GB, 

престао је да важи дана 19.10.2018. године. 

 

Патент број 54039 чији је носилац H. 

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

престао је да важи дана 11.11.2018. године. 

 

Патент број 54045 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE LLC, Corporation Service 

Company, 2711 Centreville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи 

дана 28.10.2018. године. 

 

Патент број 54130 чији је носилац JANSSEN 

SCIENCES IRELAND UC, Eastgate Village, Eastgate, 

Little Island, County Cork, IE; WYETH LLC, 235 East 

42nd Street, New York, NY 10017, US, престао је да 

важи дана 18.10.2018. године. 

 

Патент број 54787 чији је носилац INNOVIA 

FILMS LIMITED, Station Road, Wigton, Cumbria CA7 

9BG, GB, престао је да важи дана 22.10.2018. године. 

Патент број 54886 чији је носилац MOVING 

SUN LIMITED, Masters House 107 Hammersmith 

Road, London W14 0QH, GB, престао је да важи дана 

05.11.2018. године. 

 

Патент број 54908 чији је носилац OMYA 

INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665 

Oftringen, CH, престао је да важи дана 03.11.2018. 

године. 

 

Патент број 54974 чији је носилац Q-CLIP 

B.V., Ambachtsweg 12, 5731 AG Mierlo, NL, престао 

је да важи дана 20.10.2018. године. 

 

Патент број 55081 чији је носилац LEONI 

KABEL HOLDING GMBH, Marienstrasse 7, 90402 

Nürnberg, DE, престао је да важи дана 07.11.2018. 

године. 

 

Патент број 55420 чији је носилац MERCK 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 

Rahway, NJ 07065-0907, US, престао је да важи дана 

26.10.2018. године. 

 

Патент број 55450 чији је носилац ELI LILLY 

AND CO., Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 

46285, US, престао је да важи дана 15.10.2018. 

године. 

 

Патент број 55467 чији је носилац optimed 

Medizinische Instrumente GmbH, , Ferdinand-Porsche-

Str. 11 , 76275 Ettlingen, DE, престао је да важи дана 

15.10.2018. године. 

 

Патент број 55777 чији је носилац H. 

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

престао је да важи дана 05.11.2018. године. 

 

Патент број 55792 чији је носилац GENERAL 

ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH, Brown Boveri 

Strasse 7, 5400 Baden, CH, престао је да важи дана 

29.10.2018. године. 

 

Патент број 55805 чији је носилац I.C.F. S.R.l., 

Via G.B. Benzoni 50, 26020 Palazzo Pignano (CR), IT, 

престао је да важи дана 08.11.2018. године. 

 

Патент број 56406 чији је носилац MONTERO 

GIDA SANAYI VE TICARET A.S., Balabandere Cad. 

Ilac Sanayi Yolu, No: 14, Istinye, Istanbul 34460, TR, 

престао је да важи дана 18.10.2018. године. 

 

Патент број 56495 чији је носилац 

AUTOSTORE TECHNOLOGY AS, Stokkastrandvegen 

85, 5578 Nedre Vats, NO, престао је да важи дана 

05.11.2018. године. 
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Патент број 56923 чији је носилац 

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT 

ERLANGEN-NÜRNBERG, Schlossplatz 4, 91054 

Erlangen, DE, престао је да важи дана 27.10.2018. 

године. 

 

Патент број 56980 чији је носилац MONTERO 

GIDA SANAYI VE TICARET A.S., Balabandere Cad. 

Ilac Sanayi No:14, Istinye, Sariyer, 34460 Istanbul, TR, 

престао је да важи дана 18.10.2018. године. 

 

 



 

 

 

 

B 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.04.2019. до 15.05.2019. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56698 промењена је у PLASTICS UNBOUND GMBH, 

Dufourstrasse 101, 8008 Zurich, CH; 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 57003 извршен је пренос на FMC 

Corporation, 2929 Walnut Street, , Philadelphia, PA 

19104, US; 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

(21) SDZ-2019/0002 (11) 2019/0002 

(22) 9.4.2019. (13) I1 

(71) ABBVIE BAHAMAS LIMITED, Sassoon House, 

Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, 

Nassau, BS 

(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87, 

11000 Beograd, RS 

(68) 54619 

(54) ANTIVIRUSNI DERIVAT 1-FENIL-2,5-

DIBENZIMIDAZOL-5-IL-PIROLIDINA 

(92) 515-01-04591-17-001  31/01/2019  RS 

(95) PIBRENTASVIR 

 

 



 

 

 

 

B 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / 

Publications of Entered Changes of The Supplementary Protection Certifie 
од 16.04.2019. до 15.05.2019. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца захтева за 

признање сертификата о додатној заштити број SDZ-

2017/0003 промењена је у BIOGEN 

INTERNATIONAL GMBH, Neuhofstrasse 30, 6340 

Baar, CH; 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01G 9/02 (2018.01)

 A01G 9/029 (2018.01)

 A01G 23/02 (2006.01)

 B65D 19/02 (2006.01) 

(11) 1599 U1 

(21) MP-2019/0014 (22) 06.03.2019. 

(54) POSUDA SA STABILIZATORIMA ZA PRENOS 

ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA NA LOKACIJU 

SADNJE I NJEGOVO ČUVANJE I ZAŠTITU 

CONTAINER WITH STABILIZER FOR TRANSFER 

OF FOREST SEEDLINGS ON THE PLANTING SITE 

AND HIS CARE AND PROTECTION 

(73) INSTITUT ZA ŠUMARSTVO, Kneza Višeslava 3, 

11030 Beograd, RS 

(72) HADROVIĆ, Sabahudin dr, Rajka Ackovića 101, 

36300 Novi Pazar, RS; ĆIRKOVIĆ, MITROVIĆ, Tatjana dr, 

Belo vrelo 21/1, 11030 Beograd, RS; EREMIJA, Saša dr, 

Đevđelijska 5, 11050 Beograd, RS; ČEŠLJAR, Goran dr, 

Karpoševa 78, 11030 Beograd, RS; ĐORĐEVIĆ, Ilija 

dr, Vukasovićeva 2, 11090 Beograd, RS; STAJIĆ, 

Snežana dr, Miloša Obilića 22b, 11500 Beograd, RS; 

RADULOVIĆ, Zlatan dr, Miloša Obrenovića 27, 11500 Beograd, RS 
 

(51)  A21B 5/00 (2006.01) (11) 1600 U1 

(21) MP-2018/0068 (22) 14.12.2018. 

(54) UREĐAJ ZA PEČENJE PEKARSKIH 

PROIZVODA, NAROČITO PIZZA 

DEVICE FOR BAKING BAKERY PRODUCTS, 

ESPECIALLY PIZZA 

(73) SZR EUROBET, DIMIĆ, Aleksandar, preduzetnik, 

Milorada Draškovića 14/5, 11192 Beograd, RS 

(72) DIMIĆ, Aleksandar, Milorada Draškovića 14/5, 

11192 Beograd, RS 
 

(51)  A47B 77/08 (2006.01)

 A47J 37/07 (2006.01)

 F24B 1/18 (2006.01)

 F24C 15/18 (2006.01)

 F24C 15/30 (2006.01) 

(11) 1602 U1 

(21) MP-2019/0012 (22) 26.02.2019. 

(54) MODULARNA KUHINJA ZA PRIPREMANJE 

HRANE NA OTVORENOM 

MODULAR KITCHEN FOR FOOD PREPARATION IN THE OPEN 

(73) SZR EUROBET, DIMIĆ, Aleksandar, Milorada 

Draškovića 14/5, 11192 Beograd, RS 

(72) DIMIĆ, Aleksandar, Milorada Draškovića 14/5, 11192 Beograd, RS 
 

(51)  A61C 13/01 (2006.01)

 A61N 2/10 (2006.01) 
(11) 1603 U1 

(21) MP-2018/0025 (22) 07.06.2018. 

(54) PROTEZNA BAZA SA ULEŽIŠTENIM 

MIKROMAGNETIMA ZA OČUVANJE 

PARADONTALNIH TKIVA DONJE VILICE 

DENTURE BASE WITH INSERTED 

MICROMAGNETS FOR PRESERVATION 

PARADONTAL TISSUES IN THE LOWER JAW 

(73) BRKOVIĆ, Snežana, Bulevar Arsenija Čarnojevića 

176/6, 11070 Novi Beograd, RS 

(72) BRKOVIĆ, Snežana, Bulevar Arsenija Čarnojevića 

176/6, 11070 Novi Beograd, RS 
 

(51)  B65D 21/00 (2006.01) (11) 1601 U1 

(21) MP-2019/0005 (22) 31.01.2019. 

(54) POSUDA SA POTROŠNIM POKRIVAČEM 

DISH WITH DISPOSABLE COVER 

(73) PAUNOVIĆ, Novica, Prvomajska 56/108, 11080 Beograd, RS 

(72) PAUNOVIĆ, Novica, Prvomajska 56/108, 11080 Beograd, RS 
 

(51)  H01M 10/00 (2006.01)

 G01R 31/36 (2006.01)

 H01M 10/34 (2006.01) 

(11) 1604 U1 

(21) MP-2019/0011 (22) 21.02.2019. 

(54) REVERZIBILNA AKUMULATORSKA BATERIJA 

SA VIŠESTRUKO VEĆIM KAPACITETOM OD 

KAPACITETA JEDNOG AKUMULATORA I 

MOGUĆNOŠĆU REKUPERACIJE ENERGIJE 

REVERSIBLE ACCUMULATORY BATTERY WITH 

MULTIPLE MORE CAPACITY FROM CAPACITY OF ONE 

BATTERY AND POSSIBILITY OF ENERGY RECUPERATION 

(73) VUJOVIĆ, Slavko, Janka Čmelika 24/6, 22300 

Stara Pazova, RS; TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 

17/8, 38220 Kosovska Mitrovica, RS 

(72) VUJOVIĆ, Slavko, Janka Čmelika 24/6, 22300 

Stara Pazova, RS; TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 

17/8, 38220 Kosovska Mitrovica, RS 
 

(51)  H02M 7/00 (2006.01)

 G01R 31/36 (2006.01)

 H01M 10/06 (2006.01)

 H02J 7/00 (2006.01) 

(11) 1605 U1 

(21) MP-2019/0015 (22) 09.03.2019. 

(54) AUTOMATSKI REGULISANI BRZI PUNJAČ 

SA EFEKTOM KVALITETNIJEG PUNJENJA 

AKUMULATORSKE BATERIJE I SMANJENJA 

VRŠNE SNAGE DISTRIBUTIVNE MREŽE 

(73) VUJOVIĆ, Slavko, Janka Čmelika 24/6, 22300 

Stara Pazova, RS; TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 

17/8, 38220 Kosovska Mitrovica, RS; GOJIĆ, Dejan, 

Đure Jakšića 3, 25254 Deronje-Odžaci, RS 

(72) VUJOVIĆ, Slavko, Janka Čmelika 24/6, 22300 

Stara Pazova, RS; TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 

17/8, 38220 Kosovska Mitrovica, RS; GOJIĆ, Dejan, 

Đure Jakšića 3, 25254 Deronje-Odžaci, RS 
 

 



 

 

 

 

U 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока од 16.04.2019. до 15.05.2019. године 

 

Mали патент број 1108 чији је носилац 

KLADEK, Tamaš, Aleja maršala Tita 14/7, 24000 

Subotica, RS, престао је да важи дана 24.04.2019. 

године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.10.2018. до 15.11.2018. године 

 

Мали патент број 1487 чији је носилац SAVIĆ, 

Jasna, Lipova 977, 36210 Vrnjačka Banja, RS, престао 

је да важи дана 03.11.2018. године. 

 

Мали патент број 1493 чији је носилац SAVIĆ, 

Jasna, Lipova 977, 36210 Vrnjačka Banja, RS, престао 

је да важи дана 03.11.2018. године. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

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

 

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

 

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

Applications 



 

 

 

 

А 
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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. 16/2019– 20/2019  (17.04.2019. до 15.05.2019.). 

 
________________ 

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) A61K    9/00 (2006.01)  (11) EP 3479818 A1 

 A61K   47/08 (2006.01) 

 A61K   47/14 (2017.01) 

 A61K   47/34 (2017.01) 

 A61K   47/00 (2006.01) 

 A61K   48/00 (2006.01) 

 A61K   31/00 (2006.01) 

(30) US 19.08.2005. 207980 

(96) EP 18195458.7   18.08.2006.   EN 

(97) EP 3479818   08.05.2019.   201919   EN 

(54) LONG ACTING INJECTABLE 

PARASITICIDAL FORMULATIONS 
(71) MERIAL, INC., 3239 Satellite Boulevard, Bldg 

500, Duluth, Georgia 30096, US 

(72) SOLL, MARK, D., 605 Newport Shore, 

Alpharetta, GA Georgia 30005, US 

HANSON, PETER, 18 Thissell Street, Box 22, Prides 

CrossingMassachusetts 01965, US 

KUMAR, KRISHAN, 3 Delaney Court, Manalapan, NJ 

New Jersey 07726, US 

TEJWANI-MOTWANI, MONICA, 575 Easton Avenue 

Suite 19e, Somerset, NJ New Jersey 08873, US 

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

EC1N 2DY, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/20 (2006.01)  (11) EP 3470064 A1 

 A61K    9/28 (2006.01) 

 A61K    9/48 (2006.01) 

 A61K   31/215(2006.01) 

 A61K   31/225(2006.01) 

 A61K   45/06 (2006.01) 

 A61K   31/22 (2006.01) 

(30) DK 08.10.2004. PA200401546 

 DK 10.11.2004. PA200401736 

 DK 11.02.2005. PA200500211 

 DK 23.03.2005. PA200500419 

 US 16.06.2005. 69151305 P 

(96) EP 18208053.1   07.10.2005.   EN 

(97) EP 3470064   17.04.2019.   201916   EN 

(54) CONTROLLED RELEASE 

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS 

COMPRISING A FUMARIC ACID ESTER 
(71) FWP IP APS, Østergade 24A, 1100 København, DK 

(72) NILSSON, HENRIK, Apartment No. 5408 

P.O.Box 123918, Ocean HeightsDubai Marina, United 

Arab Emirates, AE 

SCHÖNHARTING, FLORIAN, 41-46 Picadilly 6th 

Floor, 1 Nuffield House,Apartment 1, London, GB 

MÜLLER, BERND W, Schlotfeldtsberg 14a, 24220 

Flintbek, DE 

 

ROBINSON, JOSEPH, R, 41 Chequamegon Bay 

Madison, USA, WI 53719, US 

(74) HGF LIMITED, 4th Floor Merchant Exchange 

17-19 Whitworth Street West, Manchester M1 5WG, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   38/17 (2006.01)  (11) EP 3372237 A1 

 G01N   33/74 (2006.01) 

 A61P    3/04 (2006.01) 

 A61P    3/06 (2006.01) 

 A61P    3/10 (2006.01) 

 A61P    9/00 (2006.01) 

 A61P    9/12 (2006.01) 

 A61P   11/00 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61P    1/16 (2006.01) 

(30) US 02.04.2007. 909699 P 

 US 04.05.2007. 916187 P 

(96) EP 18154966.8   01.04.2008.   EN 

(97) EP 3372237   12.09.2018.   201837   EN 

(54) A KLOTHO-BETA AGONIST ANTIBODY 

FOR USE IN THE TREATMENT OF DIABETES 

MELLITUS OR INSULIN RESISTANCE 
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San 

Francisco, CA 94080, US 

(72) DESNOYERS, LUC, 2050 Stockton Street, San 

Francisco, CA California 94133, US 

(74) MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40 

Basinghall Street, London EC2V 5DE, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  471/04 (2006.01)  (11) EP 3372605 A1 

 A61K   31/519(2006.01) 

 A61P   29/00 (2006.01) 

(30) US 22.10.2008. 107616 P 

(96) EP 18151233.6   21.10.2009.   EN 

(97) EP 3372605   12.09.2018.   201837   EN 

(54) SUBSTITUTED PYRAZOLO[1,5-

A]PYRIMIDINE COMPOUNDS AS TRK KINASE 
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 A61K   31/437(2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

(23) 21.11.2018. 

(30) US 14.07.2006. 830882 P 

(96) EP 16175883.4   13.07.2007.   EN 
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(97) EP 3093289   16.11.2016.   201646   EN 

(54) [1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]PYRIDINE 

DERIVATIVES USEFUL AS INHIBITORS OF 

THE HEPATOCYTE GROWTH FACTOR 

RECEPTOR 
(71) AMGEN, INC, One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

(72) ALBRECHT, BRIAN, 179 Chestnut Street,  2, 

Cambridge, MA 02139, US 

BAUER, DAVID, 627 Concord Road, Sudbury, MA 

01776, US 

BELLON, STEVEN, 14 Greenlawn Avenue, Wellesley, 

MA 02139, US 

BODE, CHRISTIANE M., 54 Myrtle Street,  1, 

Somerville, MA 02145, US 

BOOKER, SHON, 71 McAfee Court, Thousand Oaks, 

CA 91360, US 

BOEZIO, ALESSANDRO, 54 Myrtle Street & xA; Unit 

1, Somerville, MA 02145, US 

CHOQUETTE, DEBORAH, 17 Blakely Road, Medford, 

MA 02155, US 

D'AMICO, DERIN C., 4571 Calle Norte, Newbury Park, 

CA 91320, US 

HARMANGE, JEAN CHRISTOPHE, 57 William 

Street, Andover, MA 01810, US 

HIRAI, SATOKO, 101 Monmouth Street,  320, 

Brookline, MA 02446, US 

HUNGATE, RANDALL W., 640 W. Highland Drive, 

Camarillo, CA 93010, US 

KIM, TAE-SEONG, 1580 Dover Avenue, Thousand 

Oaks, CA 91360, US 

LEWIS, RICHARD T., 722 Grove Street, Framingham, 

MA 01701, US 

LONGBIN, LIU, 753 Rushing Creek Place, Thousand 

Oaks, CA 91360, US 

LOHMAN, JULIA, P.O. Box 2146, El Granada, CA 

94018, US 

NORMAN, MARK H., 130 Venus Street, Thousand 

Oaks, CA 91360, US 

POTASHMAN, MICHELE, 19 Clary Street, Cambridge, 

MA 02139, US 

SIEGMUND, AARON C., 311 Mariposa Drive, 

Ventura, CA 93001, US 

SPRINGER, STEPHANIE, 271 Walden Street  2, 

Cambridge, MA 02138, US 

XI, NING, 107 S. Via El Toro, Thousand Oaks, CA 

91320, US 

YANG, KEVIN, 8871 Camino Real Avenue, San 

Gabriel, CA 91775, US 

STEC, MARKIAN, 11210 Shadyridge Drive, Moorpark, 

CA 93021, US 

(74) GRÜNECKER PATENT- UND 

RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4, 

80802 München, DE 

 

 

(51) C07D  471/10 (2006.01)  (11) EP 2676957 A1 

 A61K   31/438(2006.01) 

 A61P    1/08 (2006.01) 

 A61K   31/435(2006.01) 

 A61K   31/495(2006.01) 

(23) 19.10.2018. 

(30) US 05.04.2006. 789280 P 

(96) EP 13179424.0   04.04.2007.   EN 

(97) EP 2676957   25.12.2013.   201352   EN 

(54) TOSYLATE SALTS OF 8-[{1-(3,5-BIS-

(TRIFLUOROMETHYL) PHENYL) -ETHOXY}-

METHYL]-8-PHENYL-1,7 -DIAZA-

SPIRO[4.5]DECAN-2-ONE AND PREPARATION 

PROCESS THEREFOR 
(71) OPKO HEALTH, INC., 4400 Biscayne Blvd., 

Miami, FL 33137, US 

(72) HU, MENGWEI, 21 Viola Terrace, Washington 

Township, New Jersey NJ 07676, US 

PALIWAL, SUNIL, 5 Golf View Court, Washington 

Township, New Jersey NJ 08831, US 

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

Jersey NJ 07059, US 

GUENTER, FRANK, Paradisli 3, 6017 Ruswil, CH 

MERGELSBERG, INGRID, 9 Oweno Place, NJ 07430, 

New Jersey Mahwah, US 

(74) SIMPSON, TOBIAS RUTGER, Mathys & Squire 

LLP The Shard 32 London Bridge Street, London SE1 

9SG, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  475/00 (2006.01)  (11) EP 2543669 A2 

 A61K   31/19 (2006.01) 

(23) 06.12.2018. 

(30) EP 08.02.2006. 06101414 

(96) EP 12180787.9   07.02.2007.   EN 

(97) EP 2543669   09.01.2013.   201302   EN 

(54) TRIHYDROCHLORIDE FORMS OF A 

DIHYDROPTERIDINONE DERIVATIVE AND 

PROCESSES FOR PREPARATION 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH, Binger Strasse 173, 55216 

Ingelheim am Rhein, DE 

;BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & 

CO. KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

(72) GRAUERT, MATTHIAS, Osterbergstr. 10, 

88400 Biberach, DE 

LINZ, GUENTER, Eschenweg 6, 88441 Mittelbiberach, DE 

SCHMID, ROLF, Talstrasse 37, 88487 Baltringen, DE 

SIEGER, PETER, Klingenäcker 7, 88441 

Mittelbiberach, DE 

(74) SIMON, ELKE ANNA MARIA, Boehringer 

Ingelheim GmbH Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim 

am Rhein, DE 
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(51) C10J    3/66 (2006.01)  (11) EP 2126008 A2 * 

 C10J    3/24 (2006.01) 

(23) 17.12.2018. 

(30) GR 06.03.2007. 20070100017 

(86) PCT/GR2008000017   04.03.2008.   EN 

(96) EP 08719101.1   04.03.2008.   EN 

(87) WO2008107727   12.09.2008.   200837 

(97) EP 2126008   02.12.2009.   200949   EN 

(54) THREE-STAGE GASIFIER, FIXED BED, 

WHICH HAS BUFFER ZONE OF GASEOUS 

FLOW BETWEEN PYROLYSIS ZONE AND 

COMBUSTION ZONE 
(71) ELEFSINIOTIS, LAMPROS, Tagm. Georgouli 

Str 29, 593 00 Alexandria Imathia, GR 

(72) ELEFSINIOTIS, LAMPROS, Tagm. Georgouli 

Str 29, 593 00 Alexandria Imathia, GR 

(74) KILIMIRIS, CONSTANTINOS, Patrinos & 

Kilimiris 7, Hatziyianni Mexi Street, 115 28 Athens, GR 

_____________________________________________ 

 

(51) C12N    1/26 (2006.01)  (11) EP 3150698 A1 

 C12N    9/02 (2006.01) 

 E21B   43/16 (2006.01) 

 C09K    8/00 (2006.01) 

(23) 05.04.2019. 

(30) US 28.08.2009. 238044 P 

 US 26.08.2010. 869647 

(96) EP 16196385.5   27.08.2010.   EN 

(97) EP 3150698   05.04.2017.   201714   EN 

(54) MICROBIAL ENHANCED OIL RECOVERY 

METHODS 
(71) GEO FOSSIL FUELS, LLC, 14818 West 6th 

Avenue Unit A1, Golden, CO 80401, US 

(72) KOHR, WILLIAM, 6024 33rd Street Ct NW, Gig 

Harbor, WA 98335, US 

(74) MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40 

Basinghall Street, London EC2V 5DE, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C12P   13/04 (2006.01)  (11) EP 2201126 A1 * 

 C12P   13/08 (2006.01) 

 C12N    1/20 (2006.01) 

(23) 10.11.2018. 

(30) US 26.09.2007. 995348 P 

(86) PCT/US2008077879   26.09.2008.   EN 

(96) EP 08833633.4   26.09.2008.   EN 

(87) WO2009042878   02.04.2009.   200914 

(97) EP 2201126   30.06.2010.   201026   EN 

(54) PRODUCTION OF AMINO ACIDS FROM 

SUCROSE IN CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM 
(71) ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY, 

4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526, US 

(72) BINDER, THOMAS, P., 2323 West Packard 

Street, DecaturIllinois 62522, US 

HANKE, PAUL, D., 2622 Wadsworth Lane, 

UrbanaIllinois 61802-9404, US 

(74) GRÜNECKER PATENT- UND 

RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4, 

80802 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) F02D   41/20 (2006.01)  (11) EP 2083158 A1 

 F02M   51/06 (2006.01) 

(23) 09.11.2018. 

(96) EP 08001567.0   22.01.2008.   EN 

(97) EP 2083158   29.07.2009.   200931   EN 

(54) PIEZOELECTRICALLY ACTUATED FUEL 

INJECTOR AND OPERATING METHOD 

THEREOF 
(71) DELPHI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.À R.L., Avenue de Luxembourg, 

4940 Bascharage, LU 

(72) COOKE, MICHAEL, 52 Burnt Oak Terrace, 

Gillingham Kent ME7 1DR, GB 

(74) DELPHI FRANCE SAS, c/o Delphi 

Technologies Campus Saint Christophe Bâtiment Galilée 

2 10, avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise 

Cedex, FR 

_____________________________________________ 

 

(51) F02D   41/20 (2006.01)  (11) EP 2083159 A1 

 F02D   41/40 (2006.01) 

(23) 14.11.2018. 

(96) EP 08425040.6   28.01.2008.   EN 

(97) EP 2083159   29.07.2009.   200931   EN 

(54) A METHOD FOR DRIVING SOLENOID-

ACTUATED FUEL INJECTORS OF INTERNAL 

COMBUSTION ENGINES 
(71) GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS 

LLC, 300 Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, US 

(72) CASASSO, PAOLO, Via Carlo Boggio 28, 

12100 Cuneo, IT 

(74) SPITZFADEN, RALF, Opel Automobile GmbH 

Gewerblicher Rechtschutz P6-62, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) G01N   35/00 (2006.01)  (11) EP 2150821 A1 * 

(23) 26.10.2018. 

(30) US 31.05.2007. 809256 

(86) PCT/US2008064629   23.05.2008.   EN 

(96) EP 08769663.9   23.05.2008.   EN 

(87) WO2008150735   11.12.2008.   200850 

(97) EP 2150821   10.02.2010.   201006   EN 

(54) METHOD AND SYSTEM FOR 

DETERMINING THE ORDER OF EXECUTION 

OF ASSAYS OF A SAMPLE IN A LABORATORY 

AUTOMATION SYSTEM 
(71) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park 

Road, Abbott Park, IL 60064-3500, US 

(72) FRITCHIE, PATRICK P, 218 Westwood, 

Southlake, Texas 76092, US 
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JONES, JOHN CURTIS, 2005 Candle Court, Grapevine, 

Texas 76051, US 

(74) MODIANO, MICAELA NADIA, Modiano & 

Partners Thierschstrasse 11, 80538 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) G06F    3/033 (2006.01)  (11) EP 1918804 A1 

(23) 23.11.2018. 

(96) EP 06123484.5   03.11.2006.   EN 

(97) EP 1918804   07.05.2008.   200819   EN 

(54) METHOD OF EMPLOYING A SWITCH 

ASSEMBLY TO PROVIDE INPUT, AND 

HANDHELD ELECTRONIC DEVICE 
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University 

Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA 

(72) ORR, KEVIN, 56 Snyder Avenue, N. Elmira, 

Ontario N3B 3C9, CA 

FREGIN, DOUGLAS EDGAR, 406-405 Erb Street 

West, Waterloo, Ontario N2L 1W7, CA 

(74) FENNELL, GARETH CHARLES, Kilburn & 

Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road, London 

WC1X 8NL, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) G06F    3/048 (2006.01)  (11) EP 2148268 A2 

(23) 01.04.2019. 

(30) US 25.07.2008. 83681 P 

 US 23.12.2008. 342843 

(96) EP 09166376.5   24.07.2009.   EN 

(97) EP 2148268   27.01.2010.   201004   EN 

(54) CONTINUOUS RECOGNITION OF MULTI-

TOUCH GESTURES 
(71) INTUILAB, Les Triades A Rue Galilée - BP 

77242, 31672 Labege Cedex, FR 

(72) LEMORT, ALEXANDRE, Appt 140 135 avenue 

de Lespinet, 31400, TOULOUSE, FR 

VALES, STEPHANE, Appt 12 16 rue de Fondeville, 

31400, TOULOUSE, FR 

(74) LOUBET, BRUNO THOMAS, Marks & Clerk 

France Immeuble Visium 22, avenue Aristide Briand, 

94117 Arcueil Cedex, FR 

_____________________________________________ 

 

(51) G06F    3/048 (2006.01)  (11) EP 2211259 A1 

(23) 07.11.2018. 

(96) EP 09151304.4   26.01.2009.   EN 

(97) EP 2211259   28.07.2010.   201030   EN 

(54) METHOD AND APPARATUS FOR 

CONTROLLING A DISPLAY OF A PORTABLE 

ELECTRONIC DEVICE 
(71) BLACKBERRY LIMITED, 2200 University 

Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7, CA 

(72) GROUX, BRIAN, c/o Research In Motion 

Limited,175 Columbia Street West, Waterloo Ontario 

N2L 5Z5, CA 

 

SCRIVER, AARON DAVID, Ext 75326 - RIM 01, 175 

Columbia St. W., Waterloo Ontario N2L 5Z5, CA 

HARDY, MICHAEL THOMAS, Ext 72130 - RIM 01, 

175 Columbia St. W., Waterloo Ontario N2L 5Z5, CA 

(74) MERH-IP MATIAS ERNY REICHL 

HOFFMANN PATENTANWÄLTE PARTG MBB, 

Paul-Heyse-Strasse 29, 80336 München, DE 

_____________________________________________ 
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(23) 01.06.2018. 

(30) BG 14.11.2007. 10999607 
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(96) EP 08850309.9   12.11.2008.   EN 
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(54) FORMALIZATION OF A NATURAL 

LANGUAGE 
(71) POPOV, IVAYLO, "Mladost 2" Bl.211, vh. 2, et. 

3, app.27, 1799 Sofia, BG 

;POPOV, KRASIMIR NIKOLAEV, zh.k. "Mladost" 2, 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

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

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

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

 

(111) 76826 (181) 07.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1995 (220) 07.12.2018. 

 (151) 16.04.2019. 

(732) Адвокат Млађан Марјановић, Скендербегова 3/5, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, бела и сива  

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

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим 

намештаја; печати са адресом; постери; бележнице, 

нотеси; штампани материјал (висока штампа); фасцикле 

за списе (канцеларијски прибор); блокови 

(канцеларијски материјал); свеске; каталози; листови 

папира (канцеларијски); омоти за папир; фасцикле 

(канцеларијски материјал); омоти (канцеларијски 

материјал); корице (канцеларијски материјал); 

материјали за писање; фотографије (штампане); 

штампани роковници; папир за писање; проспекти; 

налив пера и хемијске оловке (канцеларијски прибор); 

календари; плакати од папира или картона; налепнице 

(канцеларијски прибор); летци, флајери; држачи списа, 

докумената (канцеларијски прибор); оловке; кошуљице 

за списе; коверте; кутије за оловке; билтени; папир; 

жигови (печати); оловке са графитном мином (техничке 

оловке); папирне или картонске кутије; папир за 

копирање; инструменти за писање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

Кл. 45:  правне услуге.   
 

(111) 76827 (181) 16.01.2029. 

(210) Ж- 2019-73 (220) 16.01.2019. 

 (151) 16.04.2019. 

(732) Proton System d.o.o., Вилине воде б.б., 

Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS 

(540) 

RABEZOL 

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

(111) 76828 (181) 20.03.2029. 

(210) Ж- 2019-426 (220) 20.03.2019. 

 (151) 16.04.2019. 

(732) "INNVENTA PHARM"  Друштво са ограниченом 

одговорношћу, Шуматовачка 36, 11000 Београд, RS 

(540) 

INNOFER 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 76829 (181) 20.03.2029. 

(210) Ж- 2019-425 (220) 20.03.2019. 

 (151) 16.04.2019. 

(732) Arysta LifeScience Great Britan Ltd, 3-5 

Melville Street, Edinburgh , GB 

(740) Адвокат Иван Тодоровић, Господар Јевремова 

23/8, 11000, Београд 

(540) 

Acramite 

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

фунгициди; хербициди; инсектициди.   
 

(111) 76830 (181) 20.03.2029. 

(210) Ж- 2019-424 (220) 20.03.2019. 

 (151) 16.04.2019. 

(732) ARYSTA LifeScience Benelux SPRL, Rue de 

Renory 26/1, Ougree, BE 

(740) Адвокат Иван Тодоровић, Господар Јевремова 

23/8, 11000, Београд 

(540) 

Axidor 

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

фунгициди; хербициди; инсектициди.   
 

(111) 76831 (181) 04.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1407 (220) 04.09.2018. 

 (151) 16.04.2019. 

(732) Agrar bre doo, Цара Уроша 15, Београд -  

Стари град, RS 

(540) 
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(531) 11.03.02; 11.03.03; 26.01.16; 26.01.20; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сребрна.  

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

воћни екстракти, алкохолни; бела вина; вино за 

кување; воћна вина; готови коктели од вина; порто 

вина; појачана вина; пенушава воћна вина; пенушава 

вина; пенушава вина од грожђа; непенушава вина; 

сангрија; слатка вина; стона вина; црвена вина.   
 

(111) 76832 (181) 21.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1354 (220) 21.08.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) "KOV TECHNOLOGY" д.о.о. Београд-

Вождовац, Рада Неимара 11, Београд, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.04.06; 26.04.16; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, наранџаста, црна, сива  

(511) 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; 

дизајнирање рекламног материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; изнајмљивање 

аутомата за продају; изнајмљивање билборда (паноа 

за рекламирање); изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

огласног простора; изнајмљивање продајних 

штандова; 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 

пословним организовањем; консултације у 

пословном управљању; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање 

плаћањем по клику (рау per click оглашавање); 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе; писање рекламних текстова; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

информације; пословне процене; пословно 

управљање за независне пружао це услуга; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

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; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; продукција програма 

телевизијске продаје; промоција продаје за друге; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; 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; рекламирање на радију; 

рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање 

преко плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање слањем наруџбеница; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге агенција 

за пружање пословних информација; услуге агенција 

за увоз и извоз; услуге набавке за трећа лица 

(куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте); услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању); услуге пословног посредовања које се 

односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења тржишта; услуге 

телемаркетинга.  

Кл. 36:  агенције за терминску трговину робом; 

актуарске услуге консултација и саветовања; 

актуарске услуге у вези са осигурањима; анализа 

ризика, процена и предвиђања у вези са 

финансијским тржиштем и тржиштем инвестиција; 

анализа финансијског тржишта и припрема извештај 
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а који се односе на то; банкарске, финансијске и 

услуге осигурања; берзанско посредовање у вези са 

финансијским дериватима; вођење новчаних 

трансакција; давање зајмова и кредита; давање 

зајмова на основу гаранције; давање попуста трећим 

лицима у објектима кроз употребу чланских карти; 

давање савета који се односе на улагања у 

некретнине; давање финансијске процене штете 

након непогоде; електронска наплата дугова; 

електронске трансакције путем кредитне картице; 

електронски пренос средстава; електронско 

банкарство путем глобалне рачунарске мреже 

(интернет банкарство); задржавање хартија од 

вредности, средстава и остале имовине на чувању 

код трећег лица; зајам на основу обезбеђења; зајмови 

за куповину на лизинг; зајмови на рате; зајмови 

(финансирање) и есконтовање меница; здравствено 

осигурање; издавање вредносних бонова; издавање 

вредносних бонова као награда за лојалност 

потрошача; издавање вредносних бонова у виду 

поклон ваучера; издавање вредносних бонова у 

оквиру програма чланства потрошача; издавање и 

уновчавање вреносних бонова; издавање картица за 

електронско плаћање у вези са програмима бонуса и 

награда; издавање кредитних картица; издавање 

поклон ваучера који потом могу да буду замењени за 

производе и услуге; издавање поклон картица; 

издавање поклон картица за употребу као 

електронске путне карте; издавање путних чекова и 

акредитива; изнајмљивање заједничких канцеларија 

за рад; изнајмљивање зграда; изнајмљивање зграда за 

трајно становање; изнајмљивање зграда и пружање 

информација у вези са тим; изнајмљивање кућа; 

изнајмљивање мобилних кућа; изнајмљивање 

некретнина; изнајмљивање пољопривредних 

газдинстава; изнајмљивање пословних просторија; 

изнајмљивање станова и канцеларија; изнајмљивање 

станова, кућа, пословних простора и канцеларија; 

изнајмљивање станова у стамбеним заједницама; 

консултантске и посредничке услуге у вези са 

животним осигурањем; компјутеризоване банкарске 

услуге; консултантске и посредничке услуге у вези 

са здравственим осигурањем; консултантске и 

посредничке услуге у вези са осигурањем возила; 

консултантске и посредничке услуге у вези са 

осигурањем од незгоде; консултантске и 

посредничке услуге у вези са путним осигурањем; 

консултантске и саветодавне услуге у вези са 

осигурањима; консултантске и услуге информисања 

у вези са посредовањем у осигурању; консултантске 

услуге у вези са инвестицијама; консултантске 

услуге у вези са инвестиционим банкарством и 

саветодавне услуге; консултантске услуге у вези са 

некретнинама; консултације о осигурању; куповина 

зграда на лизинг; куповина земљишта на лизинг; 

куповина канцеларијске опреме на лизинг; куповина 

копнених возила на лизинг; најам апартмана; обрада 

плаћања извршених кредитним картицама; обрада 

плаћања извршених платним картицама; онлајн 

банкарство; осигурање живота; осигурање од 

пожара; осигурање од последица несрећног случаја; 

посредовање у промету са хартијама од вредности; 

прикупљање прилога за добротворне фондове; 

процена некретнина и пружање информација у вези 

са тим; процена половних аутомобила; процена 

терета и товара; пружање информација које се 

односе на осигурање; пружање информација које се 

односе на послове у вези са некретнинама путем 

Интернета; пружање информација које се односе на 

процену некретнина; пружање информација које се 

односе на процену половних аутомобила; пружање 

информација које се односе на уговарање животног 

осигурања; пружање информација које се односе на 

уговарање неживотног осигурања; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

странице; пружање онлајн информација које се 

односе на финансијске, банкарске, услуге осигурања 

и услуге улагања; пружање онлајн информација о 

берзи из рачунарске базе података или са Интернета; 

пружање привремених зајмова; пружање услуге 

прикупљања финансијских средстава за друге путем 

глобалне рачунарске мреже; пружање финансијске 

помоћи друштевним, добротворним и верским 

организацијама; пружање финансијских 

информација и информација о осигурању онлајн из 

рачунарске базе података или глобалне 

комуникационе мреже; пружање финансијских 

информација које се односе на кредитну способност 

предузећа и физичких лица; пружање финансијских 

информација онлајн; пружање финансијских 

информација путем електронских средстава; 

реализација девизних трансакција за друге; 

реализација онлајн финансијског пословања; 

реализација трансакција безготовинским плаћањем; 

револвинг зајмови; савети у вези са зајмовима; 

саветовање о фискалним проценама; саветодавне 

услуге у вези са личним финансијама; саветодавне 

услуге у вези са осигурањем и реосигурањем; 

телефонско банкарство; терминска трговина; 

трговање акцијама и обвезницама; убирање 

најамнине (станарине); уговарање животног 

осигурања и пружање информација у вези са њим; 

управљање зградама (услуге у вези са 

некретнинама); управљање имовином за трећа лица; 

управљање некретнинама и стамбеним простором; 

управљање капиталом; управљање непокретностима; 

услуге агенција за изнајмљивање смештаја (станова); 

услуге агенција за наплату дугова; услуге агенција за 

промет некретнина; услуге агенције за некретнине за 

закуп имовине; услуге актуара; услуге залагаоница; 

услуге мењачница; услуге плаћања путем бежичних 

телекомуникационих апарата и уређаја; услуге 
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плаћања рачуна које се пружају преко веб сајта; 

услуге плаћања у електронској трговини; услуге у 

вези са готовинским картицама; услуге у вези са 

картицама са одложеним плаћањем; услуге у вези са 

кредитним и платним картицама; услуге 

финансијског консултовања и информисања; услуге 

финансијског консултовања и саветовања; услуге 

финансијског саветовања у вези са извршењем 

безготовинских платних трансакција; услуге 

финансијског улагања и саветовања; услуге 

финансирања; услуге финансирања за аутомобиле; 

услуге финансирања опреме; факторинг; 

финансијске информације; финансијске 

консултације; финансијске процене (осигурање, 

банкарство, некретнине); финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансирање зајмова; 

финансирање лизинга; финансирање лизинга 

аутомобила; финансирање некретнина; финансирање 

потрошачке куповине.   

Кл. 37:  асфалтирање; балансирање гума; бојење и 

поправка натписа; вулканизација гума (поправка); 

грађевински надзор; заштита возила од корозије; 

заштита од корозије; изнајмљивање машина за 

ископавање (багера); изнајмљивање машина за 

чишћење; изнајмљивање машина за чишћење путева; 

информације о поправкама; инсталирање, одржавање 

и поправка машина; конструисање; лакирање; 

обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; одржавање возила; одржавање 

и поправка моторних возила; отклањање сметњи на 

електричним апаратима; подмазивање возила; 

полирање возила; постављање и поправка 

електричних уређаја; прање возила; протектирање 

гума; рестаурација машина, мотора који су 

истрошени или делимично уништени; уградња и 

поправка противпровалних аларма; услуге поправке 

возила у квару; услуге сервисних станица за возила 

(бензинских пумпи); чишћење возила.   

Кл. 38:  омогућавање приступа електронској онлајн 

мрежи за проналажење информација; аудио, видео и 

мултимедијско емитовање садржаја путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

аутоматске услуге пружања података о телефонским 

позивима; аутоматски пренос дигиталних података 

путем телекомуникацијских канала; бежични 

електронски пренос гласовних сигнала, података, 

факсимила, слика и информација; бежични пренос 

података путем бежичних апликацијских протокола 

(WAP); бежични пренос података путем дигиталне 

мобилне телефоније; бежични пренос података 

путем интернета; бежично емитовање; видео 

емитовање; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; видео пренос путем дигиталних мрежа; 

дигитални пренос података; дигитални пренос 

података путем интернета; дигитално аудио 

емитовање; електронска достава слика и фотографија 

путем глобалне рачунарске мреже; електронска 

испорука кредитне документације; електронска 

комуникација путем причаоница, линија за ћаскање 

интернет форума; електронска размена података 

смештених у базе података којима је могуће 

приступити путем телекомуникацијских мрежа; 

електронска размена порука путем линија за 

ћаскање, причаоница и интернет форума; 

електронски и дигитални пренос гласа, података, 

слика, сигнала и порука; електронски пренос вести; 

електронски пренос звука, слика и других података и 

информација свих врста; електронски пренос звука, 

слика и других података и информација свих врста 

путем интернета; електронски пренос инстант 

порука и података; електронски пренос и поновни 

пренос звука, слике, докумената, порука и података; 

електронски пренос наруџби; електронски пренос 

података; електронски пренос података и 

докумената; електронски пренос података и 

докумената путем електронских ypeђaја; 

електронски пренос података и докумената путем 

рачунарских теминала и електронских уређаја; 

електронски пренос порука и података; електронски 

пренос поште и порука; електронски пренос 

рачунарских програма путем интернета; електронски 

пренос слика, фотографија, графичких слика и 

илустрација путем глобалне рачунарске мреже; 

електронско чување и прослеђивање порука; 

емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање аудио-

визуелних садржаја путем интернета; емитовање 

видео записа путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; емитовање видео и аудио 

програма путем интернета; емитовање и пренос 

радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма који се плаћају по гледању; 

емитовање мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање телевизијских програма, 

филмова, и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја; емитовање телешопинг 

програма; емитовање филмских и телевизијских 

садржаја или програма, укључујући на интернету, на 

мобилним комуникацијским мрежама и другим 

медијима; изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; изнајмљивање 

времена приступа информацијама на рачунарским 

мрежама; изнајмљивање времена приступа 

рачунарским базама података; изнајмљивање 

времена приступа серверима база података; 

изнајмљивање телекомуникацијских уређаја и 

инсталација; изнајмљивање телекомуникацијских 

уређаја и опреме која омогућава повезивање на 

мреже; интерактивни пренос видео записа путем 
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дигиталних мрежа; интернетска испорука 

докумената путем глобалне рачунарске мреже; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

путем радио, телеграфског, телефонског и 

телевизијског преноса; комуникација путем 

рачунарских терминала, дигиталним преносом или 

путем сателита; комуникације мобилним 

телефонима; комуникације путем или између 

рачунара и рачунарских терминала; консултантске 

услуге које се односе на пренос података; 

консултантске услуге на пољу електронских 

комуникација; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање бежичног приступа интернету 

за више корисника; омогућавање електронског 

преноса података о трансакцијама на кредитним 

картицама и о електронском плаћању путем глобалне 

рачунарске мреже; омогућавање интернет приступа 

базама података; омогућавање корисничког приступа 

глобалним рачунарским мрежама и интернет 

страницама које садрже информације о широком 

распону тема; омогућавање корисничког приступа 

интернету (пружаоци услуга); омогућавање 

корисничког приступа информацијама и 

информационим услугама које су доступне на 

интернету и на другим рачунарским мрежама; 

омогућавање корисничког приступа информацијама 

на интернету; омогућавање корисничког приступа 

платформама на интернету; омогућавање 

корисничког приступа порталима на интернету; 

омогућавање корисничког приступа 

претраживачима; омогућавање корисничког 

приступа рачунарским програмима на мрежама 

података; омогућавање приступа базама података на 

рачунарским мрежама; омогућавање приступа већег 

броја корисника глобалним рачунарским 

информационим мрежама за пренос и ширење 

широке палете информација; омогућавање приступа 

електронским информацијам, комуникацијама и 

платформама за трансакције на интернету; 

омогућавање приступа електронским продавницама 

(телекомуникације); омогућавање приступа 

електронским публикацијама; омогућавање приступа 

електронским страницама; омогућавање приступа 

електронском тржишту (порталу) на рачунарским 

мрежама; омогућавање приступа и изнајмљивање 

времена за приступ рачунарској бази података; 

омогућавање приступа информацијама на интернету; 

омогућавање приступа на захтев рачунарским 

програмима на мрежама података; омогућавање 

приступа платформама за електронску трговину на 

интернету; омогућавање приступа платформама на 

интернету за потребе размене дигиталних 

фотографија; омогућавање приступа платформама на 

интернету, као и на мобилном интернету; 

омогућавање приступа подацима или документима 

који се чувају електронски у централним датотекама 

за консултације на даљину; омогућавање приступа 

порталима за дељење видео садржаја; омогућавање 

приступа порталима на интернету; омогућавање 

приступа причаоницама на интернету; омогућавање 

приступа телекомуникацијским каналима за услуге 

телешопинга; омогућавање приступа форумима на 

интернету; омогућавање телекомуникацијских 

повезивања на интернет или базе података; 

омогућавање телекомуникацијских повезивања на 

интернет у кафићима; омогућавање 

телекомуникацијског повезивања на гобалне 

комуникацијске мреже или базе података; онлајн 

пренос података; пренос видео порука; пренос видео 

садржаја, филмова, слика, текста, фотографија, 

игара, садржаја који су створили корисници, аудио 

садржаја, и информација путем интернета; пренос 

дигиталних аудио и видео садржаја преко глобалне 

рачунарске мреже; пренос електронске поште; 

пренос инстант порука; пренос информација и 

података путем онлајн услуга и интернета; пренос 

информација и података путем рачунарских мрежа и 

интернета; пренос информација путем оптичких 

телекомуникацијских мрежа; пренос информација 

путем рачунарских мрежа; пренос и пријем 

информација базе података путем 

телекомуникацијских мрежа; пренос кратких порука; 

пренос мултимедијалног садржаја путем интернета; 

пренос података, аудио, видео и мултимедијалних 

датотека, укључујући датотеке које се могу 

преузимати и датотеке које се преносе стримингом 

преко глобалне рачунарске мреже; пренос података, 

звука и слике; пренос садржаја који су створили 

корисцници путем интернета; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос честитки путем 

интернета; пружање телекомуникацијских веза за 

телефонске линије за ћаскање; пружање 

телекомуникацијских услуга за платформе 

електронске трговине на интернету и другим 

електронским медијима; пружање услуга гласовне 

комуникације путем интернета; пружање услуга за 

одржавање видео конференција; пружање услуга 

интернет форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

сателитски пренос; слање порука; стриминг (проток) 

података; телекомуникацијске услуге које се пружају 

путем интернета, интранета и екстранета; 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; телекомуникацијске 

услуге које се пружају путем платформи и портала 

на интернету и других медија; телекомуникацијске 

услуге омогућавања приступа глобалној рачунарској 

мрежи за већи број корисника; услуге видео 

стриминга независних филмова и кинематографских 

филмова путем интернета; услуге интерактивне 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 

70 ЗИС / RS / IPO 

 

комуникације; услуге консултација, информисања и 

саветовања на пољу телекомуникација; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама.  

Кл. 39:  бродски превоз робе; ваздушни превоз; достава 

новина; достава порука (курирска служба); достава робе 

наручене поштом; железнички транспорт; изнајмљивање 

аутомобила; изнајмљивање возила; изнајмљивање 

гаража; изнајмљивање контејнера за складиштење; 

изнајмљивање навиогационих система; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање пртљажника за 

кров на возилима; изнајмљивање путничких аутобуса; 

изнајмљивање складишта; изнајмљивање тркачких 

аутомобила; изнајмљивање чамаца; информације о 

саобраћају; информације о транспорту; испорука 

пошиљки; испорука робе; истовар терета; курирске 

услуге (достава пошиљки или робе); логистичке услуге у 

вези превоза (транспортна логистика); организовање 

превоза за туристичка путовања; паркирање возила; 

посредовање у транспорту; посредовање у услугама 

шпедиције; пратња путника; превоз амбулантним 

колима; превоз аутобусом; превоз аутомобилом; превоз 

бродом; превоз блиндираним колима; превоз 

драгоцености уз обезбеђење; превоз камионом; превоз 

путника; превоз туриста; превоз робе баржама; путничке 

резервације; резервација превоза; резервисање места за 

путовања; речни превоз; селидбене услуге; 

складиштење; складиштење робе; складиштење чамаца, 

бродова; такси превоз; транспортне услуге; услуге 

возача; услуге вуче возила у квару; услуге заједничког 

коришћења аутомобила (кар шеринг); услуге 

комерцјалног превоза терета; услуге ношења терета од 

стране носача; услуге превоза за туристичка разгледања; 

услуге спашавања (транспорт); физичко складиштење 

електронски сачуваних података и докумената; 

шпедиција.  
 

(111) 76833 (181) 30.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1947 (220) 30.11.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Предраг Спасојевић, Јурија Гагарина 277/50, 

11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18 

, 11000 Београд 

(540) 

MATORI 

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

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за одећу; 

услуге малопродаје и велепродаје за обућу; услуге 

малопродаје и велепродаје за спортску робу; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање 

плаћањем по клику (рау реr click оглашавање); 

непосредно оглашавање путем поште; оглашавање и 

промотивна продаја услуга; оглашавање путем 

банера; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне услуге и оглашавање; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; услуге аукцијске 

продајe путем интернета; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; 

рекламирање; истраживање у вези са рекламирањем; 

рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање преко плаката; услуге рекламирања у 

штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање преко електронских 

рекламних паноа; рекламирање преко моблиних 

телефонских мрежа; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; рекламирање 

преко свих јавних средстава комуникације.   

Кл. 41:  вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 

догађаја, и забавних и културних активности; вођење 

образовних конференција; вођење образовних 

курсева; вођење радионица за обуку; вођење 

семинара за обуку; вођење такмичења на интернету; 

договарање, реализација и организација конгреса; 

договарање, реализација и организација 

конференција; договарање, реализација и 

организација концерата; договарање, реализација и 

организација семинара; електронске публикације са 

информацијама о широком распону тема на мрежи; 

забава у виду модних приредби; забава у виду 

сценских приредби и кабареа; забава у виду 

спортских утакмица; забава у виду спортских 

турнира; забавне и културне активности; забавне и 

спортске активности; забавне услуге у виду клубова 

обожаватеља; издавање каталога; издавање 

периодичних часописа, каталога и проспеката; 

издавање рекламног материјала за потребе забаве и 

подучавања; издавање часописа за потрошаче; 

изнајмљивање опреме за скијање на дасци; 

изнајмљивање ролшуа; изнајмљивање скија; 

изнајмљивање ски опреме; информације које се 

односе на образовање или забаву које се пружају на 

интернету или путем телевизије, широкопојасних и 

бежичних комуникација; информације о рекреацији; 

консултантске услуге у области забаве; 

консултантске услуге у области забаве које се 

пружају путем интернета; организација и вођење 

културних и рекреативних активности; организација 

и договарање музичких догађаја и других културних 

и уметничких догађаја; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација и пружање услуга игара и 

такмичења путем интернета; организовање игара и 

такмичења; организовање изложби за културне 

потребе.  
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(111) 76834 (181) 04.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1973 (220) 04.12.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Jaffa doo Crvenka, Маршала Тита 245,  

25220, Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.10; 19.03.25; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.11  

(591) жута, браон, зелена, црвена и бела.   

(511) Кл. 30:  бисквити, суви колачићи; бискоти 

(бисцотти); кекс; колачи; мешавине за колаче; 

мешавине за пецива; пецива; пецива са џемом; 

пецива с кремом; пецива у облику прстена; 

слаткиши; слаткиши од шећера; тарт (слатка пита без 

горње коре); тесто за бискоте (бисцотти); хлеб, 

пецива и кондиторски производи.  
 

(111) 76835 (181) 04.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1974 (220) 04.12.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Jaffa doo Crvenka, Маршала Тита 245,  

25220, Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.06; 08.01.10; 08.03.06; 

19.03.25; 25.01.01; 25.05.02; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.11  

(591) жута, браон, зелена, црвена и бела.   

(511) Кл. 30:  бисквити, суви колачићи; бискоти 

(бисцотти); кекс; колачи; мешавине за колаче; 

мешавине за пецива; пецива; пецива са џемом; 

пецива с кремом; пецива у облику прстена; 

слаткиши; слаткиши од шећера; тарт (слатка пита без 

горње коре); тесто за бискоте (бисцотти); хлеб, 

пецива и кондиторски производи.  
 

(111) 76836 (181) 04.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1972 (220) 04.12.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Jaffa doo Crvenka, Маршала Тита 245,  

25220, Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02  

(591) браон  

(511) Кл. 30:  бисквити, суви колачићи; бискоти 

(бисцотти); кекс; колачи; мешавине за колаче; 

мешавине за пецива; пецива; пецива са џемом; 

пецива с кремом; пецива у облику прстена; 

слаткиши; слаткиши од шећера; тарт (слатка пита без 

горње коре); тесто за бискоте (бисцотти); хлеб, 

пецива и кондиторски производи.  
 

(111) 76837 (181) 10.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1293 (220) 10.08.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Међународни центар књижевности за децу 

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ, Змај Јовина 26,  

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 26.01.14; 26.01.21  

(511) Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  
 

(111) 76838 (181) 25.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1729 (220) 25.10.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Privredno društvo RUB DOO Beograd-Stari 

Grad, Михизова 22, 1. спрат, број 4, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  
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(511) Кл. 16:  челична слова; носачи лепљивих трака 

(канцеларијски прибор); печати са адресом; папир; 

постери; огласни панои од папира и картона; албуми; 

бележнице, нотеси; слике; штампани материјал 

(висока штампа), фасцикле за списе (канцеларијски 

прибор), слике, урамљене или неурамљене слике; 

оловке, периодичне публикације, подметачи за 

пивске флаше; блокови (канцеларијски материјал); 

памфлети; жигови (печати); штамбиљи; свеске; 

бележнице; листови папира (канцеларијски); картон; 

каталози; омоти за папир; кошуљице за списе; 

фасцикле (канцеларијски материјал); конусне 

папирне кесе; омоти (канцеларијски материјал); 

корице (канцеларијски материјал); држачи оловака; 

пловке са графитном мином (техничке оловке); 

графички отисци; цртежи који се копирају на 

подлогу; коверте; папир за увијање; папир за 

паковање; пера; кутије за оловке; материјали за 

писање; фотографије (штампане); печати; 

књиговезачка платна; фигурине (статуете) 

направљене од смесе са папиром; 

формулари(штампани), канцеларијски материјал; 

шаблони (од папира); штампани роковници; 

дописница, разгледнице; штампане ствари; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски комплети, покретни(канцеларијски 

реквизит); штампане публикације; папир за писање; 

књижице; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор; наливпера; проспекти; налив пера и хемијске 

оловке (канцеларијски прибор); врећице(коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање; честитке, 

разгледнице; календари; табле од дрвене пулпе 

(канцеларијске); папир од пулпе, дрвене масе; 

папирне или картонске кутије; амбалажа за флаше од 

папира или картона; подметачи за чаше од папира; 

дописнице за најаву посебних догађаја; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

заставе од папира; ножеви за папир (за отварање 

писама); стоне салвете од папира; подметачи од 

папира; држачи за оловке; несесери са прибором за 

писање; омотачи за флаше од картона или папира; 

плакати од папира или картона; убруси од папира; 

етикете од папира или картона; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; натписи од папира или 

картона; налепнице (канцеларијски прибор); 

материјал за паковање направљен од скроба; 

воштани папир; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; летци, флајери; 

држачи списа, докумената (канцеларијски прибор); 

држачи страница књига; папирни и картонски 

материјали за паковање(пуњење, облагање); 

надстолњаци од папира; транспаренти (банери) од 

папира; украсне папирне заставице.   

Кл. 24:  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике; 

тканине од имитације животињске коже; платна, 

рубље за купатило, изузев одеће, транспарекрпе за 

брисање стакла; исцртана платна за вез; нацртана 

платна за вез; фланел (тканине); фриз (чупава 

тканина од вуне); понти (банери) од текстила или 

пластике; платна, тканине; круто платно; брокати; 

текстини материјал; платно, штоф; влакна од 

конопље; тканине од конопље; текстилне поставе за 

обућу; тканине за обућу; надстолњаци, који нису од 

папира; шевиот (вунена тканина); воштано платно за 

прекривање столова; сомот; филц; памучне тканине; 

застирачи (за кревете); прекривачи за кревете; 

простирке за кревете; покривачи за душеке; навлаке 

(ланене); прекривачи за столове (који нису од 

папира); прекривачи за путовања (за покривање 

колена); креп (тканине); крепон; дамаск; тканине за 

женско рубље; поставе (текстилне); чаршави 

(текстилни); застори; заставе од текстила или 

пластике; украсне заставице од текстила или 

пластике; полувунена тканина; прекривачи за кревет 

од перја, паперја; еластични ткани материјал; држачи 

завеса од текстилних материјала; исцртана платна за 

вез; нацртана платна за вез; фланел (тканине); фриз 

(чупава тканина од вуне); порхет, груба памучна 

тканина; јака памучна тканина за завесе; прекривачи 

за намештај (непричвршћени); прекривачи за 

намештај, непричвршћени; свилене тканине за 

штампање шара, мустри; штампане памучне тканине; 

жерсеј; платно од јуте; вунена влакна; вунене 

тканине; ланене тканине; постељина; тканине за 

домаћинство; пешкири од текстила; марабу 

(тканина); навлаке (за душеке); пластични 

прекривачи за намештај; салвете од текстила, стоне; 

салвете од текстила; молексин (тканина); марамице 

од текстила; јастучнице; пластични материјали 

(замена за тканине); завесе за врата; рамија влакна; 

тканине од вештачке свиле; завесе од текстила или 

пластике; пешкири за лице од текстила; свилене 

тканине; тил; тканина од еспарта; тафт (тканина); 

плетене тканине; мрежасте завесе; зефир (тканина); 

памучне тканине, платно; подметачи од текстила; 

стони подметачи за јело од текстила; неткана 

текстилна влакна; етикете од текстила; тканине од 

фибергласа за текстилну употребу; материјал за 

баршунасте ресе; декоративна тканина за постељину, 

замена за јастук; стони подметачи од текстила; ћебад 

за кревете; прекривачи за јастуке; тканине за 

текстилну употребу; украсни креветски чаршави; 

муслин.   

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

обућу против клизања; обућа; сандале за купатило; 

папуче за купатило; женске чарапе; чарапе које 

упијају зној; пете за женске чарапе; беретке; бое 

(женски крзнени оковратници); капе (за главу); 

чарапе и плетена трикотажа; врхови обуће; трегери; 

држачи панталона (трегери); пертле за чизме; крагне 
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(одећа); мараме шалови; женске поткошуље; мушке 

боксерице; мале капе за главу; боди (женско рубље); 

доњи веш; кабанице (одећа); качкети; каишеви 

(одећа); шалови; собни огртачи; џемпери (полувери); 

џемпери; пуловери; 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; покривала за главу; 

метални делови за обућу; крзно (одећа); оковратници 

који се скидају; женске најлон чарапе, трико; комплети 

(одећа); доњи веш за упијање зноја; корсети; одела; 

готова, конфекцијска одећа; гаћице за бебе (доњи веш); 

штитници за уши (одећа); кравате; горњи делови 

муфови (одећа); рукавице без прстију; папуче; 

пелерине; дуги капути са крзненим оковратником; 

одећа за плажу; обућа за плажу; пиџаме; хаљине; гаће; 

грудњаци; мантили; кожни обруби за обућу; пуњене 

јакне (одећа); јакне (одећа); капе за купање; купаће 

гаће; одећа за купање; бадемантили; ђонови за обућу; 

муфови за грејање ногу, неелектрични; траке за главу 

(одећа); виндјакне; подсукње; слипови (доњи веш); 

неглижеи (доњи веш); боди (доњи веш); бандана 

мараме; одећа од коже; зарови, велови; мајице; аскот 

кравате; џепне марамице; маске за спавање; сукње-

панталоне; пончо, одећа; хеланке (панталоне); хаљине 

без рукава; хаљине на трегере; спортске трегер мајице; 

глежњаче; сокне које упијају зној; трикои.  

Кл. 26:  чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани; 

дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; 

гимнастички и спортски артикли; копче за ципеле; 

копче за одећу; траке за косу; укоснице; шналице за 

косу; украси за шешире; поруби за одећу; чипке за 

порубе; дугмад; копче за трегере; брошеви; вез; 

украсна роба (вез); копче за каишеве; бројеви или 

слова за обележавање рубља; монограмске етикете за 

обележавање рубља; пертле за ципеле; украси за 

ципеле; баршунасте ресе (позамантерија); украси за 

косу; шнале за увијање косе; шнале; шнале за косу; 

мреже за косу; бројеви за обележавање рубља; копче 

за блузе; кукице, копче (галантерија); рајсфешлуси; 

лажни рубови; украсни венци (везови); кићанке 

(галантерија); украси за одећу; набори, украси 

(чипкани); чипка од вуне; чипкани додаци; 

позамантерија; слова за обележавање рубља; 

позамантеријске траке; пикот (украсна чипка); 

закрпе за поправку текстилних производа које се 

лепе путем топлоте; карнери на сукњама; розете; 

набори за одећу; рајсфешлуси за торбе; шнале за 

ципеле; сребрни вез; златни вез; узице и гајтани за 

обрубљивање; шнале за каиш (дадаци за одећу); 

значке за одећу, које нису од племенитих метала; 

апликације за украшавање текстилних производа 

које се лепе топлотом (галентерија); значке украсни 

новитети (дугмад); пантљике за косу; апликације 

(позамантерија); привесци.   

(111) 76839 (181) 30.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1737 (220) 30.10.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) BNI Global, LLC, 11525 North Community House 

Road, Suite 475, Charlotte, North Carolina 28277, US 

(740) Адвокат Анђелка Д. Радовановић, Ресавска 84, 

11000 Београд 

(540) 

Givers Gain 

(511) Кл. 35:  организација недељених, пословних 

састанака, у циљу развијања пословних односа на 

бази умрежавања, као и промоције пословних 

контаката; пружање могућности за умрежавање у 

виду група које за циљ имају да едукују своје 

чланове како да промовишу своје пословање.  
 

(111) 76840 (181) 31.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1741 (220) 31.10.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Јелена Миладиновић-Делић, 32 Shepherds 

way, Rickmansworth WD3 7NL, UK 

(740) Адвокат Ксенија Сорајић Баковић, Булевар 

Михајла Пупина 10Л, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.09; 27.05.01; 29.01.06  

(591) сива  

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

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони 

за косу; мириси и парфимеријски производи; гелови 

за козметичку употребу; гелови за очи за козметичке 

потребе; гелови за скидање шминке; средства за 

чишћење зуба (пасте, гелови, течности); ноћне креме; 

парфимисане креме; креме за кожу; креме за лице; 

козметичке креме; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме и лосиони; креме за очи 

за козметичке потребе; креме за кожу за козметичке 

потребе; креме за чишћење коже; мирисни лосиони и 

креме за тело; подлоге за шминку у облику креме; 

козметички пудери, креме и лосиони за лице, руке и 

тело; козметичке креме и лосиони за негу лица и тела; 

креме, уља, лосиони и препарати за чишћење и 

хидратацију; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке.   
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Кл. 5:  биљне креме за медицинске потребе; 

медицинске креме за кожу; медицински лосиони и 

креме за тело, кожу, лице и руке.   

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе, 

сапуне и детерџенте; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; 

услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница.   
 

(111) 76841 (181) 21.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2127 (220) 21.12.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић , 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

FORDEX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 76842 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1507 (220) 19.09.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Preduzeće za proizvodnju mesnih proizvoda i 

konzervi "YUHOR-EXPORT" AD Jagodina, 

Кабловска бб, Јагодина, RS 

(740) Милица М. Главаш, aдвокат, Намесника 

Протића бр. 3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 27.07.24  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; 

млеко и млечни производи; уља и масти за исхрану.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; тапиока 

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

кондиторски производи; сладоледи; шећер, мед, меласа; 

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

(додаци јелу); зачини; лед (замрзнута вода).  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семење; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пића за животиње; слад.  

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  

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

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  
 

(111) 76843 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1508 (220) 19.09.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Preduzeće za proizvodnju mesnih proizvoda i 

konzervi "YUHOR-EXPORT" AD Jagodina, 

Кабловска бб, Јагодина, RS 

(740) Милица М. Главаш, aдвокат, Намесника 

Протића бр. 3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.01.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; 

млеко и млечни производи; уља и масти за исхрану.  

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

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; 

сенф; сирће, сосови (додаци јелу); зачини; лед 

(замрзнута вода).   

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семење; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пића за животиње; слад.  

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  

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

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  
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(111) 76844 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1509 (220) 19.09.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Preduzeće za proizvodnju mesnih proizvoda i 

konzervi "YUHOR-EXPORT" AD Jagodina , 

Кабловска бб, Јагодина, RS 

(740) Милица М. Главаш, aдвокат, Намесника 

Протића бр. 3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.01.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна (CMYK 0/0/0/100), зелена (gradient), 

светло зелена (CMYK 76/0/100/10), тамно зелена 

(СMYK 100/0/100/40), црвена (CMYK 0/95/100/0), 

бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; 

млеко и млечни производи; уља и масти за исхрану.   

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

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; 

сенф; сирће, сосови (додаци јелу); зачини; лед 

(замрзнута вода).  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семење; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пића за животиње; слад.   

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.   

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  

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

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  
 

(111) 76845 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1510 (220) 19.09.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) Preduzeće za proizvodnju mesnih proizvoda i 

konzervi "YUHOR-EXPORT" AD Jagodina, 

Кабловска бб, Јагодина, RS 

 

 

(740) Милица М. Главаш, aдвокат, Намесника 

Протића бр. 3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.13; 27.05.24  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; 

млеко и млечни производи; уља и масти за исхрану.  

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

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; 

сенф; сирће, сосови (додаци јелу); зачини; лед 

(замрзнута вода).   

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семење; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пића за животиње; слад.  

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  

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

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  
 

(111) 76846 (181) 20.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1871 (220) 20.11.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) GMZ ERVAMATIN D.O.O., Булевар Михајла 

Пупина 10з/31, 11000 Београд, RS 

(540) 

HERBORAL 

(511) 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, додаци за минералну храну, 

лекови за медицинску и ветеринарску употребу, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, 

лосиони за медицинску употребу, фармацеутски 

препарати за негу коже.  
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Кл. 30:  кафа, чај, немедицински биљни чајеви, 

какао, шећер, пиринач, топиока, саго, замена кафе, 

брашно и производи од житарица, хлеб, колачи, 

посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак 

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

зачини, лед, зачински додаци, препарати од 

житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице, 

грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.   
 

(111) 76847 (181) 04.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1591 (220) 04.10.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) SCB doo, Булевар деспота Стефана 115, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.24; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, 

млеко и млечни производи; јестива уља и масти; 

мешавина млечног и какао крема са лешником.  

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

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед 

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

сосови (као додаци); зачини; лед; мешавина млечног 

и какао крема са лешником. 

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).   
 

(111) 76848 (181) 30.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1961 (220) 30.11.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) DEALHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, 

Јурија Гагарина 14, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 24.03.18; 24.03.19; 25.01.19; 

26.01.21; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела и зелена  

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

за паковање.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде.  

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

Кл. 29:  месне прерађевине, млечни производи.  

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

безалкохолна пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 76849 (181) 30.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1962 (220) 30.11.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) DEALHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, 

Јурија Гагарина 14, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена и сива  

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

за паковање.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде.  

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

Кл. 29:  месне прерађевине, млечни производи.  

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

безалкохолна пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 76850 (181) 30.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1963 (220) 30.11.2018. 

 (151) 17.04.2019. 

(732) DEALHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, 

Јурија Гагарина 14, Нови Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.03.18; 24.03.19; 25.01.19; 26.01.21; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и бела  

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

за паковање.  

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде.  

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

Кл. 29:  месне прерађевине, млечни производи.  

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

безалкохолна пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 76851 (181) 06.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1990 (220) 06.12.2018. 

 (151) 18.04.2019. 

(732) Предузеће за телекомуникације "Телеком 

Србија" акционарско друштво Београд, Таковска 

2, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01  

(591) црвена RGB R:237 C:27 B:49, CMYK C:0 M:100 

Y:80 K:0, PANTONE RED 186C; RADIAL 

GRADIENT RGB R:237 C:27 B:49, R:245 C:130 B:32, 

CMYK C:0 M:100 Y:80 K:0, C:0 M:60 Y:100 K:0, 

PANTONE PANTONE RED 186C, PANTONE 

PANTONE RED 158C  

(511) Кл. 38:  емитовање телевизијских програма, 

емитовање радио програма (радиодифузија), 

емитовање кабловске телевизије, сателитски пренос, 

пренос видео садржаја на захтев.   
 

(111) 76852 (181) 24.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1546 (220) 24.09.2018. 

 (151) 18.04.2019. 

(732) PAN LOGISTIC DOO , Босутска 6а, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.05.01; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.04  

(591) тамно плава, бела.  

(511) Кл. 39:  шпедиција; услуге комерциjалног 

превоза терета; услуге вуче возила у квару; услуге 

возача; транспортне услуге; складиштење робе; 

складиштење; превоз камионом; логистичке услуге у 

вези превоза (транспортна логистика); истовар 

терета; информације о складиштењу; информације о 

транспорту; информације о саобраћају; 

изнајмљивање контејнера за складиштење; 

изнајмљивање возила.   
 

(111) 76853 (181) 08.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1598 (220) 08.10.2018. 

 (151) 18.04.2019. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE IN EXPORT DOO, Балканска 37, 

Крушевац, RS 

(740) Адвокат Војка Димић, Мите Ценића 1/3, Београд 

(540) 

OLIMP JOVANOVIĆ 

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 76854 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2021 (220) 11.12.2018. 

 (151) 18.04.2019. 

(300) 1104383  09.10.2018.  NZ. 

(732) United Castle International Co., Ltd., Room 

3101, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong, HK 

(740) Адвокат Никола Р.  Клиска , Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

COO 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер; батерије за 

електронске цигарете; батерије за електронске 

уређаје који се користе за загревање дувана, пуњачи 

за батерије за електронске уређаје који се користе за 

загревање дувана; УСБ пуњачи за електронске 

уређаје који се користе за загревање дувана; ауто 

пуњачи за електронске цигарете; ауто пуњачи за 

уређаје који се користе за загревање дувана.  

Кл. 11:  електронски вапоризатори; апарати за 

загревање течности; апарати који производе 

испарења, жичани вапоризатори.  

Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен, укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, резани дуван, дуван за луле, 

дуван за жвакање, бурмут, замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); производи за пушаче, 

укључујући папир за цигарете и тубе за цигарете, 

филтере за цигарете, кутије за дуван, табакере и 

пепељаре које нису направљене од племенитих метала, 

њихових легура или превучени њима; луле, џепне 

машинице за мотање цигарета; упаљачи; шибице.   
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Кл. 35:  услуге оглашавања и рекламирања; услуге 

продаје путем лицитације; пословна истраживања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

обрада текста; писање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.   
 

(111) 76855 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2020 (220) 11.12.2018. 

 (151) 18.04.2019. 

(732) United Castle International Co., Ltd., Room 

3101, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong, HK 

(740) Адвокат Никола Р.  Клиска , Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер; батерије за електронске 

цигарете; батерије за електронске уређаје који се користе 

за загревање дувана, пуњачи за батерије за електронске 

уређаје који се користе за загревање дувана; УСБ пуњачи 

за електронске уређаје који се користе за загревање 

дувана; ауто пуњачи за електронске цигарете; ауто 

пуњачи за уређаје који се користе за загревање дувана.  

Кл. 11:  електронски вапоризатори; апарати за 

загревање течности; апарати који производе 

испарења, жичани вапоризатори.  

Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен, укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, резани дуван, дуван за луле, дуван 

за жвакање, бурмут, замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); производи за пушаче, 

укључујући папир за цигарете и тубе за цигарете, 

филтере за цигарете, кутије за дуван, табакере и 

пепељаре које нису направљене од племенитих метала, 

њихових легура или превучени њима; луле, џепне 

машинице за мотање цигарета; упаљачи; шибице.  

Кл. 35:  услуге оглашавања и рекламирања; услуге 

продаје путем лицитације; пословна истраживања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

обрада текста; писање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.   
 

(111) 76856 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2022 (220) 11.12.2018. 

 (151) 18.04.2019. 

(732) United Castle International Co., Ltd., Room 

3101, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong, HK 

(740) Адвокат Никола Р.  Клиска , Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

MOK HEATMASTER SYSTEM 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер; батерије за 

електронске цигарете; батерије за електронске 

уређаје који се користе за загревање дувана, пуњачи 

за батерије за електронске уређаје који се користе за 

загревање дувана; УСБ пуњачи за електронске 

уређаје који се користе за загревање дувана; ауто 

пуњачи за електронске цигарете; ауто пуњачи за 

уређаје који се користе за загревање дувана.  

Кл. 11:  електронски вапоризатори; апарати за 

загревање течности; апарати који производе 

испарења, жичани вапоризатори. 

Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен, укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, резани дуван, дуван за 

луле, дуван за жвакање, бурмут, замене за дуван 

(које нису за употребу у медицини); производи за 

пушаче, укључујући папир за цигарете и тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

табакере и пепељаре које нису направљене од 

племенитих метала, њихових легура или превучени 

њима; луле, џепне машинице за мотање цигарета; 

упаљачи; шибице.   

Кл. 35:  услуге оглашавања и рекламирања; услуге 

продаје путем лицитације; пословна истраживања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

обрада текста; писање рекламних текстова; 

рекламирање преко телевизије.   
 

(111) 76857 (181) 29.06.2027. 

(210) Ж- 2017-995 (220) 29.06.2017. 

 (151) 18.04.2019. 

(732) NEPI Rockcastle PLC, 2nd Floor Anglo 

International House, Lord Street, IM1 4LN, Douglas, 

Isle of man, UK 

(740) Моравчевић, Војновић и партнери, Адвокатско 

oртачко друштво, Добрачина 15, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) тамно плава, бела  
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(511) Кл. 9:  рачунари; рачунарски софтвер; 

рачунарски програми; рачунарски оперативни 

програми; софтвер за компјутерске игре; апликације 

за рачунарски софтвер, које се могу преузимати; 

рачунарски хардвер; музичке датотеке које се могу 

преузимати; датотеке слика које се могу преузимати; 

електронски планери; електронске публикације, које 

се могу преузимати; читачи електронских књига; 

бежични телефони; мобилни телефони; смартфони; 

видео екрани; видео телефони.  

Кл. 16:  папир; картон; фотографије; канцеларијски 

материјал; материјал за обуку (изузев апарата); 

књиге; маркери за књиге; свеске; брошуре; магазини 

(периодични); постери; штампани материjал (висока 

штампа); штампане публикације; омоти 

(канцеларијски материјал); честитке, разгледнице; 

цртежи, скице; графичке репродукције; огласни 

панои од папира; огласни панои од картона.  

Кл. 35:  услуге пословног управљања; услуге 

пословне администрације; канцеларијске услуге; 

услуге оглашавања, маркетинга и рекламирања; 

услуге пословне анализе, истраживања и пословних 

информација; услуге пословне помоћи, управљања и 

администрације.  

Кл. 36:  услуге осигурања; финансијске и новчане 

услуге; банкарске услуге; услуге агенција за 

некретнине; прикупљање финансијских средстава и 

спонзорисање; пружање препаид картица и токена; 

услуге зајма на основу залога; услуге финансијске 

процене.  

Кл. 37:  изградња, грађевинарство и рушење; 

бродоградња; изнајмљивање алата, погона и опреме 

за градњу и рушење; вађење природних ресурса; 

уградња и поправка аларма, браве и сефа; поправка 

часовника и сатова; инсталирање, одржавање и 

поправка рачунарског хардвера и 

телекомуникацијских уређаја; инсталирање, 

одржавање и поправка грејане, вентилацијске и 

климатизацијске опреме; допуњавање кетриџа и 

пуњење тонерских уложака; одржавање и поправка 

гума; одржавање и поправка зграда; чишћење 

ентеријера и екстеријера зграда; изнајмљивање 

машина и опреме за чишћење и прање; сервис, 

поправка, одржавање и точење горива у возила; 

остакљивање, инсталирање, одржавање и поправка 

стакала, прозора и ролетни; постављање, одржавање 

и поправка водоводних инсталација; одржавање и 

поправка намештаја; инсталирање, одржавање и 

поправка дизалица и лифтова; чишћење и нега 

тканине, текстила, коже, крзна и производа од тих 

материјала; истребљивање, дезинфекција и 

уклањање штеточина; постављање подних 

површина; премазивање канализације; премазивање 

циглених радова; премазивање цевовода; 

подешавање клавира; подешавање оштрица тестере; 

опремање интеријера у просторима фабрике; 

пренамена комерцијалних просторија; уградња 

опреме у канецларијама; полагање електричних 

мрежа; наношење водоотпорних облога; наношење 

естриха; наношење подслојева; наношење малтера на 

базене за пливање; наношење заштитних премаза на 

површине резервоара; наношење водоотпорних 

премаза за кровове; наношење премаза за поправку 

зидова; наношење премаза на базене; наношење 

премаза на тунеле; наношење противклизних 

сигурносних подних заптивача; примена 

дилатацијских спојева моста; наношење 

површинских премаза; наношење малтера на тунеле; 

наношење заштитне боје на дрво; постављање 

изолације на оптичка влакна; наношење заштитних 

премаза на удубљене површине; постављање 

изолације на каблове; оштрење кухињских ножева; 

оштрење ножева; оштрење косилица; оштрење 

маказа; оштрење ножа косилице; оштрење клизаљки; 

оштрење бургије; облагање подова; прикупљање 

смећа и чишћење отпада; савети у свези са 

спречавањем зачепљења септичких јама; савети у 

вези са спречавањем зачепљења водоводних цеви; 

савети у свези са спречавањем зачепљења 

мастоловаца; постављање препрека и баријера за 

спречавање продора масе у забрањени простор; 

постављање појачаних бетонских структура помоћу 

клизних вертикалних оплата; чишћење бојлера; 

чишћење резервоара за складиштење; хигијенско 

чишћење базена; хигијенско чишћење покретних 

структура; хигијенско чишћење купатила; механичко 

чишћење водених путева; чишћење и поправка 

бојлера; абразивно чишћење металних површина; 

абразивно чишћење неметалних површина; подводно 

абразивно чишћење металних површина; подводно 

абразивно чишћење неметалних површина; чишћење 

индустријских бојлера; чишћење купатила; чишћење 

одвода; чишћење одвода воденим млазом; чишћење 

цистерни за воду; чишћење водоводних инсталација; 

чишћење димњака; чишћење спољних површина и 

стаза на аеродромима; чишћење улица; чишћење 

грађевинских путева; чишћење септичких 

резервоара; чишћење поседа; чишћење покретних 

санитарних објеката; чишћење ролетна; чишћење 

баластних водова; чишћење камених грађевина; 

чишћење машина; чишћење споменика; чишћење 

електричних мотора; чишћење палуба на бродовима; 

чишћење контејнера за складиштење; рашчишћавање 

проливених садржаја; пражњење цевоводних 

система који се користе у рафинеријама; чишћење 

цевоводних система који се користе у производној 

индустрији; чишћење ентеријера; чишћење 

покретних структура; чишћење складишта терета; 

чишћење подних површина; чишћење зидних 

површина; чишћење јавних тоалета; чишћење 

индустријских простора; чишћење градилишта; 

исцртавање улица; заптивање и исцртавање улица; 
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демонтажа скела; уклањање сметњи у електричним 

уређајима; исцртавање плочника; постављање 

монтажних зграда; екстракција азбеста; бушење; 

пружање информација у електроничком облику о 

одржавању тепиха; пружање услуга одржавања за 

спортске установе; подмазивање мотора; 

хидроизолација подрума; информације о одржавању 

мерне опреме и опреме за испитивање; информације 

у свези с поправкама; постављање и уградња окова 

за врата; монтажа кровова; постављање кровова од 

филца; монтажа помоћних кровова; уградња сидра за 

земљани терен; инсталација радијских пријемника; 

изнајмљивање и одржавање радних платформи; 

уклањање графита; уклањање мрља; уклањање 

азбеста; уклањање рђе; замена батерија; замена 

кочница; замена светала; монтажа уређаја за 

производњу нафте; монтажа привремених преграда и 

баријера; монтажа транспортних трака; уградња 

шрафова; уградња бојлера; монтажа индустријских 

постројења; постављање шатора; монтажа 

топионичких пећи; монтажа септичких јама; 

наношење противпожарних премаза; монтажа 

канализацијских цеви; постављање спољне оплате 

зграде; уградња цевастих облога у пешачке пролазе; 

инсталација опреме и прикључака за кућне просторе; 

уградња омекшивача за воду; уградња кухињских 

ормарића; уградња кухињске опреме; уградња 

канцеларијске опреме; постављање опреме за 

доставу припремљене хране; уградња санитарних 

уређаја; монтажа произведених грађевинских 

јединица; монтажа септичких резервоара; 

постављање травњака; уградња решетки; монтажа 

ограда; уградња опреме за истраживање нафте; 

инсталирање преносних водова; постављање 

изолацијских материјала; уградња подова за 

међуспратове; монтажа уличног намештаја; уградња 

авионских мотора; уградња плоча у боји на главне 

венце зграда; монтажа гипсаних плоча; постављање 

натписних плоча; монтажа ветробранских стакала; 

монтажа лажних подова; монтажа плафона; 

постављање уличних информативних плаката; 

уграђивање зидних облога; постављање дрвеног 

пода; уградња производа за хидроизолацију подрума; 

уградња ливених производа; монтажа полица; 

инсталирање интегрираних радио мрежа; уградња 

грађевинских скела, радних и грађевинских 

платформи; инсталација уређаја за симулацију 

возила; инсталација система централног усисавања; 

монтажа система радиофреквенцијске комуникације; 

монтажа привремених ограда; уградња кровних 

дрвених грађа; инсталација система за управљање 

прометом; уградња расветних система; уградња 

система за инжењерство околине; инсталација 

система за кабловску телевизију; монтажа система за 

чување кућних љубимаца; монтажа пнеуматских 

система за поступање с расутим материјалом; 

постављање штандова за конференције; постављање 

штандова за изложбе; постављање штандова за 

комерцијалне сајмове; монтажа полица; монтажа 

привремених објеката за пословне изложбе; монтажа 

привремених објеката за комерцијалне сајмове; 

монтажа постројења; уградња врата; постављање 

знакова; постављаје и поправка уређаја за 

наводњавање; постављање и поправка електричних 

апарата; уградња и поправка пећи; уградња и 

одржавање фотонапонских инсталација; уградња и 

одржавање соларних термалних инсталација; 

уградња и одржавање система за наводњавање; 

израда и одржавање цевовода; уградња, поправка и 

одржавање радијатора за моторе и машине; 

постављање, одржавање и поправка машина; 

уградња опреме за зграде; уградња заштите од 

промаје за прозоре с вишеструким оквирима; 

монтажа нафтних рафинерија; инсталација мерних 

система; уградња врата и прозора; уградња 

уградивог намештаја; уградња унутрашњих 

преграда; монтажа унутрашњих преграда за зграде; 

инсталирање соларних система; инсталација 

затворених телевизијских система; постављање и 

поправка опреме за замрзавање; уградња, поправка и 

одржавање кондензатора водене паре; уградња, 

поправка и одржавање кондензацијских уређаја; 

уградња, поправка и одржавање цеви бојлера; 

уградња, одржавање и поправка канцеларијских 

машина и опреме; уградња објеката за складиштење; 

постављање електричних и генераторских машина; 

уградња замрзивача; уградња и поправка антена; 

одржавање електронске опреме; одржавање 

медицинских апарата и инструмената; одржавање 

путева; одржавање угоститељске опреме; одржавање 

медицинске опреме; одржавање канцеларијске 

опреме; одржавање диктафона; одржавање 

електричних апарата потрошача; одржавање 

неелектричних грејача на шпорету; одржавање 

машина за чишћење; одржавање ознака; одржавање 

некретнина; одржавање кућних хладњака; поправка 

или одржавање лонаца и посуда за кување; поправка 

или одржавање плинских грејача воде; одржавање и 

поправка оружја за летелице; одржавање и поправка 

носача терета; одржавање и поправка бојлера на 

чврсто гориво; одржавање и поправка спортске 

опреме; одржавање и поправка инструмената; 

одржавање и поправка мотора; одржавање и 

поправка подова; одржавање и поправка резервоара 

за складиштење; одржавање и поправка система са 

цевима за воду; поправка или одржавање апарата за 

прочишћавање воде; одржавање и поправка 

плинских турбина; одржавање и поправка баластних 

водова; одржавање и поправка горионика; 

одржавање апарата за припрему напитака; 

одржавање аутомата; одржавање мотора с 

унутрашњим сагоревањем; одржавање 
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комерцијалних електричних система; наводњавање 

земљишта; премазивање одвода; уградња цевних 

инсталација за плин и воду; санације грађевинских 

радова; полирање и чишћење; полирање накита; 

лакирање; лакирање картонских материјала; 

лакирање материјала за плоче; означавање путева; 

монтажа плафонских облога; постављање тепиха; 

постављање плочица, цигли или блокова; 

постављање заштитне ограде; постављање подних 

плочица; одржавање канализацијских система; 

одржавање пнеуматских ручних алата; грађевинско 

одржавање уз употребу хидромеханичке опреме за 

резање; грађевинско одржавање уз употребу 

млазница под притиском са водом која садржи 

абразив; грађевинско одржавање уз употребу опреме 

за резање помоћу воденог млаза; одржавање писаћих 

машина; одржавање базена за пливање; одржавање и 

поправка кровних жлебова; одржавање и поправка 

канала за прикупљање кишнице; одржавање и 

поправка скија; састављање и инсталација 

постројења машина; састављање и постављање 

полица; састављање и постављање складишних 

система; састављање и постављање скелетног 

система; подизање плоча за приказивање; подизање 

трибина; уоквиривање и поправка драгог камења 

поправке; подизање скела; закивање; постављање 

паркета; пумпање и чишћење септичког резервоара; 

црпљење септичких резервоара; постављање кабла у 

море; постављање кабла у тло; поправка и 

одржавање биоскопских пројектора; поновно 

премазивање воском пиштоља; поновно 

премазивање воском пушака; обнављање постројења; 

рестаурирање опреме за купатила; поновна израда 

квачила; обнављање бетона; обнова машина; 

обнављање истрошених или деломично оштећених 

мотора; поправка осовина; обнављање цеви оружја; 

обнављање истрошених или деломично оштећених 

машина; рестаурирања када за купање; обнављање 

осовине; поновно калајисање; завршна обрада 

сребра; крчење тла; регулисање и поправка нафтног 

горионика; регулисање уљних горионика; поновна 

уградња накита; обнова кухиња; обнављање 

некретнина; обнова индустријских бојлера; обнова 

нуклеарних електрана; обнова електричних водова; 

обнављање ентеријера зграда; обнова ентеријера 

комерцијалних простора; поправка радијских 

пријемника; поправка опреме за трговине; поправка 

фотокопир машина; поправка делова мотора; 

поправка судова; поправка једара; поправка 

фотографских апарата; поправке бетона; поправка 

плинских боца; поправка индустријских пећи; 

поправка оштећења од пожара; поправка пумпи; 

поправка корита; поправка резервоара под 

притиском; поправка или одржавање машина и 

уређаја за сечу стабала; поправка система за 

снабдевање гасом; поправка канализационих 

система; поправка структура за кориснике на 

високим температурама; поправка када; поправка 

филтера за млеко; поправка струјних водова; 

поправка хируршких апарата; поправка радијских и 

телевизијских уређаја; поправка електронских 

апарата; поправка медицинских машина и апарата; 

поправка железничке опреме; поправке усисивача; 

поправка двогледа; поправка транспортних 

контејнера; поправка опреме за билијар; поправка 

спортске опреме; поправка хладњака; поправка 

ограда; поправка скела; поправка натписних плоча; 

поправка неелектричних грејача на шпорету; 

поправка торби; поправка торби или торбица; 

поправка музичких инструмената; поправка 

оптичких инструмената; поправка играчака или 

лутака; поправка канцеларијских машина и апарата; 

поправка слот машина и апарата; поправка машина и 

апарата за обраду метала; поправка наочара; 

поправка наочара за сунце; поправка ознака; 

поправка замрзивача; поправка стерео система; 

поправка телевизијских пријемника; поправка 

турбина; поправке кишобрана; поправљање 

сунцобрана; поправка алата; поправка опреме за 

риболов; поправка машина; поправка канцеларијских 

машина; поправка ковчега; поправка или одржавање 

уређаја и апарата за замрзавање; поправка или 

одржавање машина и опреме за хемијску обраду; 

поправка или одржавање ронилачких уређаја и 

опреме; поправка или одржавање мерних уређаја и 

инструмената; поправка или одржавање уређаја и 

инструмената за тестирање; поправка или одржавање 

оптичких уређаја и инструмената; поправка или 

одржавање машина и система за производњу 

интегрисаних кола; поправка или одржавање 

медицинских уређаја и опреме; поправка или 

одржавање индустријских пећи; поправка или 

одржавање аутомата за продају; поправка или 

одржавање опреме за контролу загађења воде; 

поправка или одржавање машина и опреме за 

дробљење отпада; поправка или одржавање 

хемијских постројења; поправка или одржавање 

мешалица за крмно биље; поправка или одржавање 

машина или уређаја за штампу или за увезивање 

књига; поправка или одржавање машина и опреме за 

производњу гумене робе; поправка или одржавање 

уређаја и апарата за производњу стаклених 

производа; поправка или одржавање грађевинских 

уређаја и опреме; поправка или одржавање машина и 

апарата за израду папира; поправка или одржавање 

машина и апарата за рад са папиром; поправка или 

одржавање машина и апарата за обраду напитака; 

поправка или одржавање пољопривредних машина и 

алата; поправка или одржавање машина и алата за 

обраду биљних влакана; поправка или одржавање 

свиларских машина и алата; поправка или 

одржавање електричних мотора; поправка или 
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одржавање пумпи; поправка или одржавање 

фотографских уређаја и опреме; поправка или 

одржавање рибарских уређаја и инструмената; 

поправка или одржавање лабораторијских апарата и 

инструмената; поправка или одржавање опреме за 

бензинске станице; поправка или одржавање машина 

и опреме за збијање отпада; поправка или одржавање  

инкубатора за јаја; поправка или одржавање 

музичких инструмената; поправка или одржавање 

машине за шивење; поправка или одржавање машина 

за обраду дувана; поправка или одржавање машина и 

опреме за паковање и увијање; поправка или 

одржавање уређаја и апарата за дистрибуцију или 

контролу електричне енергије; поправка или 

одржавање текстилних машина и опреме; поправка 

или одржавање машина и уређаја за обраду дрвета; 

поправка или одржавање машина и апарата за израду 

целулозе; поправка или одржавање машина и апарата 

за обраду хране; поправка или одржавање 

постоларских машина и инструмената; поправка или 

одржавање уређаја и алата за обраду метала; 

поправка или одржавање пројектора; поправка или 

одржавање резача крмног биља; подморски 

поправци; поправка и рестаурација књига; поправка 

и одржавање добавних и помоћних пумпи; поправка 

и одржавање грађевинских скела, радних и 

грађевинских платформи; обнова спојева малтера на 

зиду од цигле; поправка кровова; рестаурирања 

малопродајног простора; рестаурирања музичких 

инструмената; рестаурирања архитектонских радова; 

рестаурирања уметничких дела; генерални поправку 

мотора; генерални поправку машина; постављање 

привремених конструкција за догађаје на отвореном; 

постављање спољних зидова; постављање клизних 

оплата; подизање клизних оплата; постављање 

привремених седишта; уклањање отпада чишћењем; 

сервисирање дизалица; услуге премазивања и 

бојења; услуге премазивања подова; услуге штимања 

музичких инструмената; услуге монтирања кухиња; 

услуге оштрења; саветодавне услуге за уградњу 

пумпи; услуге постављања електричних инсталација; 

столарске услуге; услуге премазивања ради поправке 

индустријских постројења; услуге премазивања ради 

поправке постројења поморског инжењеринга; 

услуге премазивања ради одржавања индустријских 

постројења; услуге премазивања ради одржавања 

бродских постројења; услуге унутрашњег заптивања 

и подбијање; услуге конзервирања и очувања 

уметничких дела; саветодавне услуге у вези са 

местом електрана; саветодавне услуге у вези са 

местом водоводних инсталација; саветодавне услуге 

за уградњу мењача; саветодавне услуге у вези са 

уградњом система за грејање на бази чврстог горива; 

саветодавне услуге у вези са уградњом генератора; 

саветодавне услуге у вези са местом причвршћивача; 

саветодавне услуге у вези са уградњом мотора; 

саветодавне услуге у вези са поправком водоводних 

инсталација; саветодавне услуге у вези са поправком 

система за контролу животне средине; саветодавне 

услуге у вези са поправком грађевинских 

конструкција; саветодавне услуге у вези с поновним 

ископавањем ровова; саветодавне услуге за 

одржавање мерних плочица; саветодавне услуге у 

вези са одржавањем зграда; саветодавне услуге у 

вези са одржавањем причвршћене опреме; 

саветодавне услуге у вези са одржавањем 

водоводних инсталација; саветодавне услуге у вези 

са одржавањем система управљања условима 

околине; саветодавне услуге у вези са обнављањем 

некретнина; саветодавне услуге у вези са 

постављање цеви; саветодавне услуге у вези са 

пројектима облагања површина; услуге контроле 

ерозије тла; услуге чишћења места злочина; услуге 

чишћења базена; услуге чишћења цеви; чишћење 

воденим млазом; услуге индустријског чишћења; 

чишћење рибањем; чишћење брушењем; услуге 

чишћења; собарске услуге које се односе на 

индустријско чишћење; услуге чишћења 

канцеларије; собарске услуге чишћења домаћинства; 

услуге одмрзавања авиона; услуге спречавања 

сметњи за електричне апарате; услуге уклањања 

снега; услуге дијагностичког одржавања фотокопир 

апарата; услуге пражњења; услуге ископавања ради 

провере локације комуналних водова; информативне 

услуге у вези са обнављањем зграда; информативне 

услуге у вези са уградњом сигурносних система; 

информативне услуге у вези са одржавањем 

безбедносних система; услуге постављања ознака; 

електроинсталацијске услуге; водоинсталатерске и 

стакларске услуге; услуге пуњења батерија рачунара 

и телефона; сервисирање индустријских бојлера; 

сервисирање машинских алата; услуге одржавање 

цеви; услуге одржавања машина; услуге постављања 

изолације; услуге постављања заштите од влаге; 

услуге подмазивања; услуге означавања коловоза; 

услуге украсног бојења; услуге црпљења течност; 

услуге производње вештачког снега; услуге 

обнављања водоводних цеви; услуге обнављања 

одводних цевовода; услуге обнављања станова; 

услуге поправке канала; услуге поправки мотора; 

услуге поправке измењивача топлоте; услуге 

поправке подних облога; услуге поправке зидних 

облога; услуге поправке облога степеница; услуге 

пуњења апарата за гашење пожара; сервисирање 

канала; услуге одржавања подова; сервисирање 

нуклеарних електрана; сервисирање мрежних услуга; 

услуге одржавања и поправке које се односе на 

уређаје за затварање врата; услуге подешавања скија; 

услуге одржавања и поправке аутоматских преграда 

и баријера; услуге одржавања и поправке опреме за 

аутоматска врата; услуге поправке медицинских 

апарата; услуге поправке играчака; услуге поправке 
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кућних електричних уређаја; услуге поправке 

бојлера; услуге поправке електронске пословне 

опреме; услуге поправке електричних генератора и 

ветротурбина; услуге подизања ограда; услуге 

тлачног прања; добављачке услуге за радове с 

гипсаним плочама; услуге наношења малтера под 

притиском; тесарске услуге; механичарске услуге; 

услуге уградње жичаног сидра за шупље зидове; 

услуге поправке цевовода; прање аутомобила; прање 

кашета за рибе; прање плетене одеће; стерилизација 

хируршких инструмената; премазивање бетона; 

премазивање плафона слојем са текстуром; услуге 

заваривања у сврху поправљања; столарство; 

полирање бетона; брушење подова; постављање 

папирних тапета; текстурирање плафона или зидова; 

текстурирање зидова; поправка мањих металних 

предмета; антикорозивна заштита; обрада против 

рђе; услуге бојења ознака; бојење распршивањем; 

бојење и лакирање; кречење, унутрашње и спољно; 

бојење метала распршивањем; поправка и бојење 

ознака.  

Кл. 38:  телекомуникационе услуге.  

Кл. 39:  превоз, нарочито превоз путника, робе, 

превоз бродом, камионом, логистичке услуге у вези 

превоза; амбалажирање и складиштење производа; 

организовање путовања; дистрибуција цевоводима и 

кабловима; паркирање и складиштење возила, 

привезивање пловила; изнајмљивање гаража и места 

за паркирање; изнајмљивање складишта; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената.  

Кл. 40:  производња енергије; обрада текстила, коже 

и крзна; рециклажа и обрада отпада; штампање, и 

развијање фотографија и филмова; умножавање 

аудио и видео снимака; кондиционирање и 

пречишћавање ваздуха и воде; клање животиња; 

услуге израде и састављања по наруџби; обрада 

хране и пића; абразија; облагање оптичких 

компоненти танком фолијом; прашкасто 

премазивање; електрофоретски премази; облагање 

нитрисање у плазми; облагање металом; 

премазивање метала које не подразумева бојење; 

облагање титан нитриди; избељивање папира; 

мешање мазива за треће стране; мешање сирове 

нафте и синтетичких уља; израда рељефних узорака 

на картонским површинама; израда рељефних 

узорака на дрвеним површинама; израда рељефних 

узорака на папирним површинама; наношење 

премаза отпорних на хабање аутокаталитичким 

поступцима; наношење премаза отпорних на хабање 

електролитичким поступцима; наношење премаза 

отпорних на хабање на техничке компоненте; 

наношење завршног премаза на плоче и завојнице од 

нерђајућег челика; апретура папира; спаљивање 

искоришћеног ваздуха; печење керамике; спаљивање 

гасова; обрађивање бакра; уништавање возила; 

бојење; бојење стаклених плоча површинском 

обрадом; бојење стакла обрадом површине; бојење 

сочива; бојење контактних сочива; бојење метала не 

наношењем боје; бојење стакла; обрађивање сребра; 

замрзавање; криогенички конзервација; заштита 

дрвета; каталитичка конверзија хемијских мешавина; 

конверзија нуклеарних горива; сечење завеса; 

хромирање; хромирање металних артикала; 

хромирање металних предмета; обрада 

галванизацијом; облагање бакром; жарење метала; 

блањање пилана; декапирање; стругање намештаја; 

стругање дрвених предмета; хемијска 

деконтаминација нуклеарних електрана; 

деконтаминирање опасних материјала; 

деконтаминација земљишта; сечење према узорку; 

кондензовање паре на металним површинама; 

хемијско таложење из парне фазе; десалинизација; 

деацидификација папира; деоксидирање штампаних 

кола; уништавање докумената; уништавање 

поверљивог материјала; уклањање одређених 

хемикалија из течност хемијских процеса; 

емајлирање; емајлирање метала; екструдирање 

металних легура; екструдирање пластике; 

филтрирање гасова; филтрирање течност; завршна 

обрада кугличарењем; завршна обрада текстила; 

завршна обрада метала; завршна обрада површина 

машинама за кугличарење; хладно обликовање 

метала; стварање силаже; фрактурирања нафтне 

бушотине; глодање; пружање информација у вези са 

хемијском обрадом; галванизирање метала; облагање 

поступком електролизе; глазирање керамике; 

гравирање; јеткање; јеткање стакла; гравирање 

калупа; заштита од пламена; заштита намештаја од 

пламена; заштита зграда од пожара; обрада за 

заштиту од ватре постојећих грађевина; 

изнајмљивање уређаја за компримирање отпада; 

изнајмљивање машина за израду производа од 

стакла; изнајмљивање машина за хемијску прераду; 

изнајмљивање уређаја за уситњавање отпада; 

изнајмљивање уређаја за хлађење; изнајмљивање 

машина за обраду дувана; изнајмљивање машина и 

апарата за израду шперплоче; изнајмљивање машина 

и апарата за фурнирање дрва; изнајмљивање машина 

и уређаја за сечу грађе; изнајмљивање машина и 

апарата за израду папира; изнајмљивање машина и 

апарата за израду папирне пулпе; изнајмљивање 

машина и апарата за обраду папира; информације о 

обради материјала; заштита текстила од мољаца; 

ламинирање; ламинирање замене за дрво; 

ламинирање дрва; ламинирање стаклених плоча; 

ламинирање папира; ламинирање дрва; ламинирање 

метала; ламинирање пластике; услуге укапљивање 

природног гаса; тврдо лемљење метала; ковачки 

радови; обрада дрва; полирање нерђајућег челика; 

полирање површине; магнетизација; галванизација 

површина; млевење брашна; млевење камена; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 

84 ЗИС / RS / IPO 

 

дробљење камена; изнајмљивање машина и апарата 

за обраду дрвета; димензионисање картона; 

димензионисање папира; хромирање цилиндара; 

никлање; бушење метала; посребривање; облагање 

метала златом; облагање кадмијем; калајисање; 

облагање металом и ламинисање; полимеризација; 

брушење; полирање абразијом; полирање метала; 

полирање стакла; металуршка прерада; прерада 

гвоздених оксида; прерада коришћених катализатора 

издувног система за издвајање племенитих метала; 

прерада гуме; обрада керамике; хемијска обрада 

бојлера; хемијска обрада цеви бојлера; прерада угља; 

прерада органских хемијских течност; прерада 

деривата угљоводоника; прерада гаса и нафте; 

прерада сувог гаса; прерада угљоводоника; прерада 

бамбуса; обрада вуне; прерада горивних материјала; 

прерада пластике; рафинирање нафте; обрађивање 

олова; прерада коре дрвета; прерада ратана; 

пресовање метала; заштита постојећих зграда од 

влаге; пречишћавање гасова; пречишћавање 

расхладних течности; пречишћавање минерали 

хемијским методама; пречишћавање минерала 

магнетним методама; пречишћавање раствор; 

блањање; рафинирање горива; прерађивање зубног 

злата; прерада гаса; рафинирање горивних 

материјала; рафинирање нафте; прерада нафтних 

производа; издвајање угљоводоника из гаса; обнова 

племенитих метала; дорада акрилних површина; 

дорада порцелана; дорада фибергласа; обнављање 

искоришћених катализатора; поновна прерада уља за 

подмазивање; обнављање површине стакла; блањање 

дрвене грађе; кугличење; услуге електролитичког 

бојења; услуге компресије гаса; криогенички 

конзервација; услуге четкања нерђајућег челика; 

услуге деконтаминације озраченог подручја; услуге 

уситњавања тврдих дискова; услуге филтрирања 

помоћу шљунка; услуге филтрирања за нафтну 

индустрију; услуге филтрирања за индустрију 

парапетролеја; услуге галванизирања; услуге 

гравирања за плочице са називима; услуге гравирања 

за печате; услуге гравирања за гумене жигове; услуге 

капсулација фотографија; услуге инкапсулације 

мапа; услуге капсулација за слике; услуге 

инкапсулирања папирних материјала; седларски 

радови; услуге ласерског урезивања; услуге за 

обликовање метала за аутомобилске делове; услуге 

микроинкапсулације за клијенте; уговорене услуге 

обликовања; услуге анодизације; услуге полирања 

абразијом; услуге прераде гаса; услуге петрохемијске 

прераде; услуге темперирања; пескарење; услуге 

заваривања; услуге обраде горива; обрада метала; 

услуге капсулација докумената; услуге агломерације 

чврстих материјала; услуге темперирања површина 

делова уређаја; обрада површине пескарањем; услуге 

обогаћивања изотопа урана 235; брушење сочива; 

брушење оптичких сочива; полирање драгог камења; 

оптичко брушење; брушење површина; пнеуматска 

абразија површина; брушење и полирање стакла за 

наочаре; лемљење; варење; француско полирање; 

фазетирање стакла; ласерско трасирање; ковање 

калаја; обрада против снијети; третмани против 

мољаца; електрохемијске обрада; обрада против 

развоја плесни; плисирање обрадом за одржавање 

набора; заштитни третмани дрвета; третмани за 

спречавања труљење зграда; хемијска обрада 

издувних гасова од сагоревања фосилних горива; 

потисно пескарење; обрада суве трулежи на дрвету; 

тестерисање; сечење метала; сечење стаклених 

плоча; тестерисање дрвета; сечење дијаманата; 

сечење челика; обрада и резање дрвета; штанцање и 

пресовање; обрада штанцовањем метала; обрада 

оптичких компоненти ради промене оптичких 

својстава; обрада сагова ради постизања 

антистатичких својстава; обрада сагова ради 

постизања отпорности на мрље; индустријске обрада 

течног отпада; обрада природног гаса; обрада 

опасних гасова; топлотна обрада метала; топлотна 

обрада руда; обрада дрва средствима за заштиту од 

пропадања; обрада сочива ради промене оптичких 

својстава; обрада опасних течности; обрада 

материјала ласерским снопом; обрада материјала за 

производњу керамичке робе; обрада пластичних 

материјала за производњу пластичних калупа; 

обрада тканине ради постизања антистатичких 

својстава; обрада тканине ради постизања 

отпорности на мрље; обрада метала; обрада каљењем 

метала; обрада емајлирањем метала; обрада ковањем 

метала; обрада гравирањем метала; обрада 

обликовањем метала; обрада штанцовањем метала; 

обрада влажне трулежи; обрада синтетичких 

полимера против гљивичних напада; обрада прањем 

угља; обрада синтетичких полимера против 

бактериолошких инфекција; прерада хемикалија; 

обрада готових производа електролизом; обрада 

полупроизвода електролизом; обрада стакла ради 

промене оптичких својстава; обрада дрвета под 

притиском ради конзервације; обрада опасних 

материја; обрада уља уклањањем поликлоринираних 

бифенила; обрада шљаке која се појављује приликом 

ливења метала; топлотна обрада и облагање челика; 

обрада и рециклирање амбалаже; обрада сировог 

минералног уља; ливење накита; ливење метала у 

калуп; металуршко топљење; ливење; потисно 

ливење; ткање; сушење дрва у сушарама; 

бојадисање; вулканизација која није поправка; 

вулканизација којом се обрађује материјал; 

вулканизирање гума. 

Кл. 41:  образоване услуге; пружање услуге 

тренинга; услуге забаве; спортске и културне 

активности; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење концерата; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 
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конгреса; организовање и вођење едукативних курсева; 

организовање и вођење тренинга; организовање 

представа, свечаности; услуге биоскопа; организовање 

такмичења (едукативних или забавних); он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; објављивање и 

извештавање; превођење и тумачење.  

Кл. 42:  услуге науке и технологије; услуге 

истраживања; услуге дизајнирања; услуге 

индустријске анализе; пружање информација о 

дизајну и развоју рачунарског хардвера и софтвера; 

испитивање, провера аутентичности и контрола 

квалитета.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

пољопривредне, аквакултурне, хортикултурне и 

шумарске услуге; услуге одржавања људске хигијене 

и козметичке неге; услуге неге животиња.  
 

(111) 76858 (181) 29.06.2027. 

(210) Ж- 2017-994 (220) 29.06.2017. 

 (151) 18.04.2019. 

(732) NEPI Rockcastle PLC, 2nd Floor Anglo 

International House, Lord Street, IM1 4LN, Douglas, 

Isle of man, UK 

(740) Моравчевић, Војновић и партнери, Адвокатско 

oртачко друштво, Добрачина 15, 11000 Београд 

(540) 

NEPIROCK 

(511) Кл. 9:  рачунари; рачунарски софтвер; 

рачунарски програми; рачунарски оперативни 

програми; софтвер за компјутерске игре; апликације 

за рачунарски софтвер, које се могу преузимати; 

рачунарски хардвер; музичке датотеке које се могу 

преузимати; датотеке слика које се могу преузимати; 

електронски планери; електронске публикације, које 

се могу преузимати; читачи електронских књига; 

бежични телефони; мобилни телефони; смартфони; 

видео екрани; видео телефони, искључујући сву робу 

која се односи на грађевинске машине, алате и 

возила.   

Кл. 16:  папир; картон; фотографије; канцеларијски 

материјал; материјал за обуку (изузев апарата); 

књиге; маркери за књиге; свеске; брошуре; магазини 

(периодични); постери; штампани материјал (висока 

штампа); штампане публикације; омоти 

(канцеларијски материјал); честитке, разгледнице; 

цртежи, скице; графичке репродукције; огласни 

панои од папира; огласни панои од картона, 

искључујући сву робу која се односи на грађевинске 

машине, алате и возила.  

Кл. 35:  услуге пословног управљања; услуге 

пословне администрације; канцеларијске услу¬ге; 

услуге оглашавања, маркетинга и рекламирања; 

услуге пословне анализе, истражи¬вања и пословних 

информација; услуге пословне помоћи, управљања и 

администрације, искључујући сву робу и/или услуге 

У области рударства, ископа земље, експлоатације 

руда и бушења, робу која се односи на грађевинске 

машине, алате и возила и услуге које се односе на 

развој, пројектовање и управљање грађевинским 

машинама, алатом и возилима.   

Кл. 36:  услуге осигурања; финансијске и новчане 

услуге; банкарске услуге; услуге агенција за 

некретнине; прикупљање финансијских средстава и 

спонзорисање; пружање припеид картица и токена; 

услуге зајма на основу залога; услуге финансијске 

процене, искључујући сву робу и/или услуге у 

области рударства, ископа земље, експлоатације руда 

и бушења, робу која се односи на грађевинске 

машине, алате и возила и услуге које се односе на 

развој, пројектовање и управљање грађевинским 

машинама, алатом и возилима.   

Кл. 37:  изградња, грађевинарство и рушење; 

бродоградња; уградња и поправка аларма, браве и 

сефа; поправка часовника и сатова; инсталирање, 

одржавање и поправка рачунарског хардвера и 

телекомуникацијских уређаја; допуњавање кертриџа 

и пуњење тонерских уложака; одржавање и поправка 

гума; одржавање и поправка зграда; чишћење 

ентеријера и екстеријера зграда; изнајмљивање 

машина и опреме за чишћење и прање; сервис, 

поправка, одржавање и точење горива у возила; 

остакљивање, инсталирање, одржавање и поправка 

стакала, прозора и ролетни; постављање, одржавање 

и поправка водоводних инсталација; одржавање и 

поправка намештаја; инсталирање, одржавање и 

поправка дизалица и лифтова; чишћење и нега 

тканине, текстила, коже, крзна и производа од тих 

материјала; истребљивање, дезинфекција и 

уклањање штеточина; постављање подних 

површина; премазивање канализације; премазивање 

циглених радова; премазивање цевовода; 

подешавање клавира; подешавање оштрица тестере; 

опремање ентеријера у просторима фабрике; 

пренамена комерцијалних просторија; уградња 

опреме у канцеларијама; полагање електричних 

мрежа; наношење водоотпорних облога; наношење 

малтера на базен е за пливање; наношење премаза на 

базене; постављање изолације на оптичка влакна; 

nостављање изолације на каблове; оштрење 

кухињских ножева; оштрење ножева; оштрење 

косилица; оштрење маказа; оштрење ножа косилице; 

оштрење клизаљки; облагање подова; прикупљање 

смећа и чишћење отпада; савети у свези са 

спречавањем зачепљења септичких јама; савети у 

вези са спречавањем зачепљења водоводних цеви; 

савети у свези са спречавањем зачепљења 

мастоловаца; постављање препрека и баријера за 

спречавање продора масе у забрањени простор; 

постављање појачаних бетонских структура помоћу 
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клизних вертикалних оплата; чишћење бојлера; 

чишћење резервоара за складиштење; хигијенско 

чишћење базена; хигијенско чишћење покретних 

структура; хигијенско чишћење купатила; механичко 

чишћење водених путева; чишћење и поправка 

бојлера; чишћење индустријских бојлера; чишћење 

купатила; чишћење одвода; чишћење одвода 

воденим млазом; чишћење цистерни за воду; 

чишћење водоводних инсталација; чишћење 

димњака; чишћење спољних површина и стаза на 

аеродромима; чишћење улица; чишћење 

грађевинских путева; чишћење септичких 

резервоара; чишћење поседа; чишћење покретних 

санитарних објеката; чишћење ролетна; чишћење 

баластних водова: чишћење камених грађевина; 

чишћење машина; чишћење споменика; чишћење 

електричних мотора; чишћење палуба на бродовима; 

чишћење контејнера за складиштење; рашчишћавање 

проливених садржаја; пражњење цевоводних 

система који се користе у рафинеријама; чишћење 

цевоводних система који се користе у производној 

индустрији; чишћење ентеријера; чишћење 

покретних структура; чишћење складишта терета; 

чишћење подних површина; чишћење зидних 

површина; чишћење јавних тоалета; чишћење 

индустријских простора; чишћење градилишта; 

исцртавање улица; заптивање и исцртавање улица; 

демонтажа скела; уклањање сметњи у електричним 

уређајима; исцртавање плочника; постављање 

монтажних зграда; екстракција азбеста; пружање 

информација у електроничком облику одржавању 

тепиха, пружање услуга одржавања за спортске 

установе; хидроизолација подрума; информације о 

одржавању мерне опреме и опреме за испитивање; 

информације у свези с поправкама; постављање и 

уградња окова за врата; монтажа кровова; 

постављање кровова од филца; монтажа помоћних 

кровова; уградња сидра за земљани. терен; 

инсталација радијских пријемника; изнајмљивање и 

одржавање радних платформи; уклањање графита; 

уклањање мрља; уклањање азбеста; уклањање рђе; 

замена батерија; замена кочница; замена светала; 

монтажа уређаја за производњу нафте; монтажа 

привремених преграда и баријера; монтажа 

транспортних трака; уградња шрафова; уградња 

бојлера; монтажа индустријских постројења; 

постављање шатора; монтажа топионичких пећи; 

монтажа септичких јама; наношење противпожарних 

премаза; монтажа канализацијских цеви; постављање 

спољне оплате зграде; уградња цевастих облога у 

пешачке пролазе; инсталација опреме и прикључака 

за кућне просторе; уградња омекшивача за воду; 

уградња кухињских ормарића; уградња кухињске 

опреме; уградња канцеларијске опреме; постављање 

опреме за доставу припремљене хране; уградња 

санитарних уређаја; монтажа произведених 

грађевинских јединица; монтажа септичких 

резервоара; постављање травњака; уградња решетки; 

монтажа ограда; инсталирање преносних водова; 

постављање изолацијских материјала; уградња 

подова за међуспратове; монтажа уличног 

намештаја; уградња авионских мотора; уградња 

плоча у боји на главне венце зграда; монтажа 

гипсаних плоча; постављање натписних плоча; 

монтажа ветробранских стакала; монтажа лажних 

подова; монтажа плафона; постављање уличних 

информативних плаката; уграђивање зидних облога; 

постављање дрвеног пода; уградња производа за 

хидроизолацију подрума; монтажа полица; 

инсталирање интегрираних радио мрежа; уградња 

грађевинских скела, радних и грађевинских 

платформи; инсталација уређаја за симулацију 

возила; инсталација система централног усисавања; 

монтажа система радиофреквенцијске комуникације; 

монтажа привремених ограда; уградња кровних 

дрвених грађа; инсталација система за управљање 

прометом; уградња расветних система; уградња 

система за инжењерство околине; инсталација 

система за кабловску телевизију; монтажа система за 

чување кућних љубимаца; монтажа пнеуматских 

система за поступање с расутим материјалом; 

постављање штандова за конференције; постављање 

штандова за изложбе; постављање штандова за 

комерцијалне сајмове;' монтажа полица; монтажа 

привремених објеката за пословне изложбе; монтажа 

привремених објеката за комерцијалне сајмове; 

монтажа постројења; уградња врата; постављање 

знакова; постављање и поправка уређаја за 

наводњавање; постављање и поправка електричних 

апарата; уградња и поправка пећи; уградња и 

одржавање фотонапонских инсталација; уградња и 

одржавање соларних термалних инсталација; 

уградња и одржавање система за наводњавање; 

уградња, поправка и одржавање радијатора за моторе 

и машине; уградња опреме за зграде; уградња 

заштите од промаје за прозоре с вишеструким 

оквирима; монтажа нафтних рафинерија; 

инсталација мерних система; уградња врата и 

прозора; уградња уградивог намештаја; уградња 

унутрашњих преграда; монтажа унутрашњих 

преграда за зграде; инсталирање соларних система; 

инсталација затворених телевизијских система; 

постављање и поправка опреме за замрзавање; 

уградња, поправка и одржавање кондензатора водене 

паре; уградња, поправка и одржавање 

кондензацијских уређаја; уградња, поправка и 

одржавање цеви бојлера; уградња, одржавање и 

поправка канцеларијских машина и опреме; уградња 

објеката за складиштење; постављање електричних и 

генераторских машина; уградња замрзивача; уградња 

и поправка антена; одржавање електронске опреме; 

одржавање медицинских апарата и инструмената; 
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одржавање путева; одржавање угоститељске опреме; 

одржавање медицинске опреме; одржавање 

канцеларијске опреме; одржавање диктафона; 

одржавање електричних апарата потрошача; 

одржавање неелектричних грејача на шпорету; 

одржавање машина за чишћење; одржавање ознака; 

одржавање некретнина; одржавање кућних 

хладњака; поправка или одржавање лонаца и посуда 

за кување; поправка или одржавање плинских 

грејача воде; одржавање и поправка оружја за 

летелице; одржавање и поправка носача терета; 

одржавање и поправка бојлера на чврсто гориво; 

одржавање и поправка спортске опреме; одржавање 

и поправка инструмената; одржавање и поправка 

подова; одржавање и поправка резервоара за 

складиштење; одржавање и поправка система са 

цевима за воду; одржавање и поправка горионика; 

одржавање апарата за припрему напитака; 

одржавање аутомата; одржавање мотора с 

унутрашњим сагоревањем; одржавање 

комерцијалних електричних система; наводњавање 

земљишта; премазивање одвода; уградња цевних 

инсталација за плин и воду; полирање и чишћење; 

полирање накита; лакирање; лакирање картонских 

материјала; лакирање материјала за плоче; 

означавање путева; монтажа плафонских облога; 

постављање тепиха; постављање плочица, цигли или 

блокова; постављање заштитне ограде; постављање 

подних плочица; одржавање канализацијских 

система; грађевинско одржавање уз употребу 

млазница под притиском са водом која садржи 

абразив; грађевинско одржавање уз употребу опреме 

за резање помоћу воденог млаза; одржавање писаћих 

машина; одржавање базена за пливање; одржавање и 

поправка кровних жлебова; одржавање и поправка 

канала за прикупљање кишнице; одржавање и 

поправка скија; састављање и инсталација 

постројења машина; састављање и постављање 

полица; састављање и постављање складишних 

система; састављање и постављање скелетног 

система; подизање плоча за приказивање; подизање 

трибина; уоквиривање и поправка драгог камења 

поправке; подизање скела; закивање; постављање 

паркета; пумпање и чишћење септичког резервоара; 

црпљење септичких резервоара; постављање кабла у 

море; постављање кабла у тло; поправка и 

одржавање биоскопских пројектора; поновно 

премазивање воском пиштоља; поновно 

премазивање воском пушака; обнављање постројења; 

рестаурирање опреме за купатила; поновна израда 

квачила; обнављање истрошених или деломично 

оштећених мотора; поправка осовина; обнављање 

цеви оружја; обнављање истрошених или деломично 

оштећених машина; рестаурирања када за купање; 

обнављање осовине; поновно калаисање; завршна 

обрада сребра; крчење тла; регулисање и поправка 

нафтног горионика; регулисање уљних горионика; 

поновна уградња накита; обнова кухиња; обнављање 

некретнина; обнова индустријских бојлера; обнова 

нуклеарних електрана; обнова електричних водова; 

обнављање ентеријера зграда; обнова ентеријера 

комерцијалних простора; поправка радиских 

пријемника; поправка опреме за трговине; поправка 

фотокопир машина; поправка судова; поправка 

једара; поправка фотографских апарата; поправке 

бетона; поправка плинских боца; поправка 

индустријских пећи; поправка оштећења од пожара; 

поправка или одржавање машина и уређаја за сечу 

стабала; поправка система за снабдевање гасом; 

поправка канализационих система; поправка 

структура за кориснике на високим температурама; 

поправка када; поправка филтера за млеко; поправка 

струјних водова; поправка хируршких апарата; 

поправка радиских и телевизијских уређаја; поправка 

електронских апарата; поправка медицинских 

машина и апарата; поправка железничке опреме; 

поправке усисивача; поправка двогледа; поправка 

транспортних контејнера; поправка опреме за 

билијар; поправка спортске опреме; поправка 

хладњака; поправка ограда; поправка скела; 

поправка натписних плоча; поправка неелектричних 

грејача на шпорету; поправка торби; поправка торби 

или торбица; поправка музичких инструмената; 

поправка оптичких инструмената; поправка играчака 

или лутака; поправка канцеларијских машина и 

апарата; поправка слот машина и апарата; поправка 

наочара; поправка наочара за сунце; поправка 

ознака; поправка замрзивача; поправка стерео 

система; поправка телевизијских пријемника; 

поправка турбина; поправке кишобрана; поправљање 

сунцобрана; поправка алата; поправка опреме за 

риболов; поправка машина; поправка канцеларијских 

машина; поправка ковчега; поправка или одржавање 

уређаја и апарата за замрзавање; поправка или 

одржавање машина и опреме за хемијску обраду; 

поправка или одржавање ронилачких уређаја и 

опреме; поправка или одржавање медицинских 

уређаја и опреме; поправка или одржавање аутомата 

за продају; поправка или одржавање опреме за 

контролу загађења воде; поправка или одржавање 

машина и опреме за дробљење отпада; поправка или 

одржавање хемијских постројења; поправка или 

одржавање мешалица за крмно биље; поправка или 

одржавање машина или уређаја за штампу или за 

увезивање књига; поправка или одржавање машина и 

опреме за производњу гумене робе; поправка или 

одржавање уређаја и апарата за производњу 

стаклених производа; поправка или одржавање 

машина и апарата за израду папира; поправка или 

одржавање машина и апарата за рад са папиром; 

поправка или одржавање машина и апарата за обраду 

напитака; поправка или одржавање пољопривредних 
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машина и алата; поправка или одржавање машина и 

алата за обраду биљних влакана; поправка или 

одржавање свиларских машина и алата; поправка 

или одржавање фотографских уређаја и опреме; 

поправка или одржавање рибарских уређаја и 

инструмената; поправка или одржавање 

лабораторијских апарата и инструмената; поправка 

или одржавање опреме за бензинске станице; 

поправка или одржавање машина и опреме за 

збијање отпада; поправка или одржавање инкубатора 

за јаја; поправка или одржавање музичких 

инструмената; поправка или одржавање машине за 

шивење; поправка или одржавање машина за обраду 

дувана; поправка или одржавање машина и опреме за 

паковање и увијање; поправка или одржавање 

уређаја и апарата за дистрибуцију или контролу 

електричне енергије; поправка или одржавање 

текстилних машина и опреме; поправка или 

одржавање машина и уређаја за обраду дрвета; 

поправка или одржавање машина и апарата за израду 

целулозе; поправка или одржавање машина и апарата 

за обраду хране; поправка или одржавање 

постоларских машина и инструмената; поправка или 

одржавање уређаја и алата за обраду метала; 

поправка" или одржавање пројектора; поправка или 

одржавање резача крмног биља; подморски 

поправци; поправка и рестаурација књига; обнова 

спојева малтера на зиду од цигле; поправка кровова; 

рестаурирања малопродајног простора; 

рестаурирања музичких инструмената; рестаурирања 

архитектонских радова; рестаурирања уметничких 

дела; постављање привремених конструкција за 

догађаје на отвореном; постављање спољних зидова; 

постављање клизних оплата; подизање клизних 

оплата; постављање привремених седишта; 

уклањање отпада чишћењем; сервисирање дизалица; 

услуге премазивања и бојења; услуге премазивања 

подова; услуге штимања музичких инструмената; 

услуге монтирања кухиња; услуге оштрења; 

саветодавне услуге за уградњу пумпи; услуге 

постављања електричних инсталација; столарске 

услуге; услуге премазивања ради поправке 

индустријских постројења; услуге премазивања ради 

поправке постројења поморског инжењеринга; 

услуге премазивања ради одржавања индустријских 

постројења; услуге премазивања ради одржавања 

бродских постројења; услуге унутрашњег заптивања 

и подбијање; услуге конзервирања и очувања 

уметничких дела; саветодавне услуге у вези са 

местом електрана; саветодавне услуге у вези са 

местом водоводних инсталација; саветодавне услуге 

за уградњу мењача; саветодавне услуге у вези са 

уградњом система за грејање на бази чврстог горива; 

саветодавне услуге у вези са поправком водоводних 

инсталација; саветодавне услуге у вези са поправком 

система за контролу животне средине; саветодавне 

услуге у вези с поновним ископавањем ровова; 

саветодавне услуге за одржавање мерних плочица; 

саветодавне услуге у вези са одржавањем зграда; 

саветодавне услуге у вези са одржавањем 

причвршћене опреме; саветодавне услуге у вези са 

одржавањем водоводних инсталација; саветодавне 

услуге у вези са одржавањем система управљања 

условима околине; саветодавне услуге у вези са 

обнављањем некретнина; саветодавне услуге у вези 

са постављање цеви; саветодавне услуге у вези са 

пројектима облагања површина; услуге контроле 

ерозије тла; услуге чишћења места злочина; услуге 

чишћења базена; услуге чишћења цеви; чишћење 

воденим млазом; услуге индустријског чишћења; 

чишћење рибањем; чишћење брушењем; услуге 

чишћења; собарске услуге које се односе на 

индустријско чишћење; услуге чишћења 

канцеларије; собарске услуге чишћења домаћинства; 

услуге одмрзавања авиона; услуге спречавања 

сметњи за електричне апарате; услуге уклањања 

снега; услуге дијагностичког одржавања фотокопир 

апарата; услуге пражњења; услуге ископавања ради 

провере локације комуналних водова; информативне 

услуге у вези са обнављањем зграда; информативне 

услуге у вези са уградњом сигурносних система; 

информативне услуге у вези са одржавањем 

безбедносних система; услуге постављања ознака; 

електроинсталацијске услуге; водоинсталатерске и 

стакларске услуге; услуге пуњења батерија рачунара 

и телефона; сервисирање индустријских бојлера; 

услуге постављања изолације; услуге постављања 

заштите од влаге; услуге подмазивања; услуге 

означавања коловоза; услуге украсног бојења; услуге 

црпљења течност; услуге производње вештачког 

снега; услуге обнављања водоводних цеви; услуге 

обнављања одводних цевовода; услуге обнављања 

станова; услуге поправке канала; услуге поправки 

мотора; услуге поправке измењивача топлоте; услуге 

поправке подних облога; услуге поправка зидних 

облога; услуге поправке облога степеница; услуге 

пуњења апарата за гашење пожара; сервисирање 

канала; услуге одржавања подова; сервисирање 

нуклеарних електрана; сервисирање мрежних услуга; 

услуге одржавања и поправке које се односе на 

уређаје за затварање врата; услуге подешавања скија; 

услуге одржавања и поправке аутоматских преграда 

и баријера; услуге одржавања и поправке опреме за 

аутоматска врата; услуге поправке медицинских 

апарата; услуге поправке играчака; услуге поправке 

кућних електричних уређаја; услуге поправке 

бојлера; услуге поправке електронске пословне 

опреме; услуге поправке електричних генератора и 

ветро-турбина; услуге подизања ограда; услуге 

тлачног прања; добављачке услуге за радове с 

гипсаним плочама; услуге наношења малтера под 

притиском; тесарске услуге; услуге уградње жичаног 
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сидра за шупље зидове; услуге поправке цевовода; 

прање аутомобила; прање кашета за рибе; прање 

плетене одеће; стерилизација хируршких 

инструмената; премазивање бетона; премазивање 

плафона слојем са текстуром; услуге заваривања у 

сврху поправљања; столарство; полирање бетона; 

брушење подова; постављање папирних тапета; 

текстурирање плафона или зидова; текстурирање 

зидова; поправка мањих металних предмета; 

антикорозивна заштита; обрада против рђе; услуге 

бојења ознака; бојење распршивањем; бојење и 

лакирање; кречење, унутрашње и спољно; бојење 

метала распршивањем; поправка и бојење ознака; 

искључујући сву робу и/или услуге у области 

рударства, ископа земље, експлоатације руда и 

бушења, робу која се односи на грађе¬винске 

машине, алате и возила и услуге које се односе на 

развој, пројектовање и управљање грађевиснким 

машинама, алатом и возилима.   

Кл. 38:  телекомуникационе услуге; искључујући сву 

робу и/или услуге у области рударства, ископа 

земље, експлоатације руда и бушења, робу која се 

односи на грађевинске маши¬не, алате и возила и 

услуге које се односе на развој, пројектовање и 

управљање грађе¬винским машинама, алатом и 

возилима.   

Кл. 39:  превоз, нарочито превоз путника, робе, 

превоз бродом, камионом, логистичке услуге у вези 

превоза; амбалажирање и складиштење производа; 

организовање путовања; дистрибуција цевоводима и 

кабловима; паркирање и складиштење возила, 

привезивање пловила; изнајмљивање гаража и места 

за паркирање; изнајмљивање складишта; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената; искључујући сву робу и/или услуге у 

области рударства, ископа земље, експлоатације руда 

и бушења, ро¬бу која се односи на грађевинске 

машине, алате и возила и услуге које се односе на 

раз¬вој, пројектовање и управљање грађевинским 

машинама, алатом и возилима.   

Кл. 40:  производња енергије; обрада текстила, коже 

и крзна; рециклажа и обрада отпада; штампање, и 

развијање фотографија и филмова; умножавање 

аудио и видео снимака; кондиционирање и 

пречишћавање ваздуха и воде; клање животиња; 

услуге израде и састављања по наруџби; обрада 

хране и пића; абразија; облагање оптичких 

компоненти танком фолијом; прашкасто 

премазивање; електрофоретски премази; облагање 

нитрисање у плазми; облагање металом; 

премазивање метала које не подразумева бојење; 

облагање титан нитриди; избељивање папира; 

мешање мазива за треће стране; мешање сирове 

нафте и синтетичких уља; израда рељефних узорака 

на картонским површинама; израда рељефних 

узорака на дрвеним површинама; израда рељефних 

узорака на папирним површинама; наношење 

премаза отпорних на хабање аутокаталитичким 

поступцима; наношење премаза отпорних на хабање 

електролитичким поступцима; наношење премаза 

отпорних на хабање на техничке компоненте; 

наношење завршног премаза на плоче и завојнице од 

нерђајућег челика; апретура папира; спаљивање 

искоришћеног ваздуха; печење керамике; спаљивање 

гасова; обрађивање бакра; уништавање возила; 

бојење; бојење стаклених плоча површинском 

обрадом; бојење стакла обрадом површине; бојење 

сочива; бојење контактних сочива; бојење метала не 

наношењем боје; бојење стакла; обрађивање сребра; 

замрзавање; криогенички конзервација; заштита 

дрвета; каталитичка конверзија хемијских мешавина; 

конверзија нуклеарних горива; сечење завеса; 

хромирање; хромирање металних артикала; 

хромирање металних предмета; обрада 

галванизацијом; облагање бакром; жарење метала; 

блањање пилана; декапирање; стругање намештаја; 

стругање дрвених предмета; хемијска 

деконтаминација нуклеарних електрана; 

деконтаминирање опасних материјала; 

деконтаминација земљишта; сечење према узорку; 

кондензовање паре на металним површинама; 

хемијско таложење из парне фазе; десалинизација; 

деацидификација папира; деоксидирање штампаних 

кола; уништавање докумената; уништавање 

поверљивог материјала; уклањање одређених 

хемикалија из течност хемијских процеса; 

емајлирање; емајлирање метала; екструдирање 

металних легура; екструдирање пластике; 

филтрирање гасова; филтрирање течност; завршна 

обрада кугличарењем; завршна обрада текстила; 

завршна обрада метала; завршна обрада површина 

машинама за кугличарење; хладно обликовање 

метала; стварање силаже; фрактурирања нафтне 

бушотине; глодање; пружање информација у вези са 

хемијском обрадом; галванизирање метала; облагање 

поступком електролизе; глазирање керамике; 

гравирање; јеткање; јеткање стакла; гравирање 

калупа; заштита од пламена; заштита намештаја од 

пламена; заштита зграда од пожара; обрада за 

заштиту од ватре постојећих грађевина; 

изнајмљивање уређаја за компримирање отпада; 

изнајмљивање машина за израду производа од 

стакла; изнајмљивање машина за хемијску прераду; 

изнајмљивање уређаја за уситњавање отпада; 

изнајмљивање уређаја за хлађење; изнајмљивање 

машина за обраду дувана; изнајмљивање машина и 

апарата за израду шперплоче; изнајмљивање машина 

и апарата за фурнирање дрва; изнајмљивање машина 

и уређаја за сечу грађе; изнајмљивање машина и 

апарата за израду папира; изнајмљивање машина и 

апарата за израду папирне пулпе; изнајмљивање 

машина и апарата за обраду папира; информације о 
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обради материјала; заштита текстила од мољаца; 

ламинирање; ламинирање замене за дрво; 

ламинирање дрва; ламинирање стаклених плоча; 

ламинирање папира; ламинирање дрва; ламинирање 

метала; ламинирање пластике; услуге укапљивање 

природног гаса; тврдо лемљење метала; ковачки 

радови; обрада дрва; полирање нерђајућег челика; 

полирање површине; магнетизација; галванизација 

површина; млевење брашна; млевење камена; 

дробљење камена; изнајмљивање машина и апарата 

за обраду дрвета; димензионисање картона; 

димензионисање папира; хромирање цилиндара; 

никлање; бушење метала; посребривање; облагање 

метала златом; облагање кадмијем; калајисање 

облагање металом и ламинисање; полимеризација; 

брушење; полирање абразијом; полирање метала; 

полирање стакла; металуршка прерада; прерада 

гвоздених оксида; прерада коришћених катализатора 

издувног система за издвајање племенитих метала; 

прерада гуме; обрада керамике; хемијска обрада 

бојлера; хемијска обрада цеви бојлера; прерада угља; 

прерада органских хемијских течност; прерада 

деривата угљоводоника; прерада гаса и нафте; 

прерада сувог гаса; прерада угљоводоника; прерада 

бамбуса; обрада вуне; прерада горивних материјала; 

прерада пластике; рафинирање нафте; обрађивање 

олова; прерада коре дрвета; прерада ратана; 

пресовање метала; заштита постојећих зграда од 

влаге; пречишћавање гасова; пречишћавање 

расхладних течности; пречишћавање минерали 

хемијским методама; пречишћавање минерала 

магнетним методама; пречишћавање раствор; 

блањање; рафинирање горива; прерађивање зубног 

злата; прерада гаса; рафинирање горивних 

материјала; рафинирање нафте; прерада нафтних 

производа; издвајање угљоводоника из гаса; обнова 

племенитих метала; дорада акрилних површина; 

дорада порцелана; дорада фибергласа; обнављање 

искоришћених катализатора; поновна прерада уља за 

подмазивање; обнављање површине стакла: блањање 

дрвене грађе; кугличење; услуге електролитичког 

бојења; услуге компресије гаса; криогенички 

конзервација; услуге четкања нерђајућег челика; 

услуге деконтаминације озраченог подручја; услуге 

уситњавања тврдих дискова; услуге филтрирања 

помоћу шљунка; услуге филтрирања за нафтну 

индустрију; услуге филтрирања за индустрију 

парапетролеја; услуге галванизирања; услуге 

гравирања за плочице са називима; услуге гравирања 

за печате; услуге гравирања за гумене жигове; услуге 

капсулација фотографија; услуге инкапсулације 

мапа; услуге капсулација за слике; услуге 

инкапсулирања папирних материјала; седларски 

радови; услуге ласерског урезивања; услуге за 

обликовање метала за аутомобилске делове; услуге 

микроинкапсулације за клијенте; уговорене услуге 

обликовања; услуге анодизације; услуге полирања 

абразијом; услуге прераде гаса; услуге петрохемијске 

прераде; услуге темперирања; пескарење; услуге 

заваривања; услуге обраде горива; обрада метала; 

услуге капсулација докумената; услуге агломерације 

чврстих материјала; услуге темперирања површина 

делова уређаја; обрада површине пескарањем; услуге 

обогаћивања изотопа урана 235; брушење сочива; 

брушење оптичких сочива; полирање драгог камења; 

оптичко брушење; брушење површина; пнеуматска 

абразија површина; брушење и полирање стакла за 

наочаре; лемљење; варење; француско полирање; 

фазетирање стакла; ласерско трасирање; ковање калаја; 

обрада против снијети; третмани против мољаца; 

електрохемијске обрада; обрада против развоја плесни; 

плисирање обрадом за одржавање набора; заштитни 

третмани дрвета; третмани за спречавања труљење 

зграда; хемијска обрада издувних гасова од сагоревања 

фосилних горива; потисно пескарење; обрада суве 

трулежи на дрвету; тестерисање; сечење метала; сечење 

стаклених плоча; тестерисање дрвета; сечење 

дијаманата; сечење челика; обрада и резање дрвета; 

штанцање и пресовање; обрада штанцовањем метала; 

обрада оптичких компоненти ради промене оптичких 

својстава; обрада сагова ради постизања антистатичких 

својстава; обрада сагова ради постизања отпорности на 

мрље; индустријске обрада течног отпада; обрада 

природног гаса; обрада опасних гасова; топлотна 

обрада метала; топлотна обрада руда; обрада дрва 

средствима за заштиту од пропадања; обрада сочива 

ради промене оптичких својстава; обрада опасних 

течности; обрада материјала ласерским снопом; обрада 

материјала за производњу керамичке робе; обрада 

пластичних материјала за производњу пластичних 

калупа; обрада тканине ради постизања антистатичких 

својстава; обрада тканине ради постизања отпорности 

на мрље; обрада метала; обрада каљењем метала; 

обрада емајлирањем метала; обрада ковањем метала; 

обрада гравирањем метала; обрада обликовањем 

метала; обрада штанцовањем метала; обрада влажне 

трулежи; обрада синтетичких полимера против 

ггьивичних напада; обрада прањем угља; обрада 

синтетичких полимера против бактериолошких 

инфекција: прерада хемикалија; обрада готових 

производа електролизом; обрада полупроизвода 

електролизом; обрада стакла ради промене оптичких 

својстава; обрада дрвета под притиском ради 

конзервације; обрада опасних материја; обрада уља 

уклањањем поликлоринираних бифенила; обрада 

шљаке која се појављује приликом ливења метала; 

топлотна обрада и облагање челика; обрада и 

рециклирање амбалаже; обрада сировог минералног 

уља; ливење накита; ливење метала у калуп; 

металуршко топљење; ливење; потисно ливење; ткање; 

сушење дрва у сушарама; бојадисање; вулканизација 

која није поправка; вулканизација којом се обрађује 
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материјал; вулканизирање гума; искључујући сву робу 

и/или услуге у области рударства, ископа земље, 

експлоатације руда и бушења, робу која се односи на 

грађевинске машине, алате и возила и услуге које се 

односе на развој, пројектовање и управљање 

грађевинским машинама, алатом и возилима.   

Кл. 41:  образоване услуге; пружање услуге 

тренинга; услуге забаве; спортске и културне 

активности; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење концерата; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; организовање и вођење едукативних 

курсева; организовање и вођење тренинга; 

организовање представа, свечаности; услуге 

биоскопа; организовање такмичења (едукативних 

или забавних); он-лајн издавање електронских књига 

и часописа; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; објављивање и извештавање; превођење и 

тумачење; искључујући сву робу и/или услуге у 

области рударства, ископа земље, експлоатације руда 

и бушења, робу која се односи на грађевинске 

машине, алате и возила и услуге које се односе на 

развој, пројектовање и управљање грађевинским 

машинама, алатом и возилима.   

Кл. 42:  услуге науке и технологије; услуге 

истраживања; услуге дизајнирања; услуге 

индустријске анализе; пружање информација о 

дизајну и развоју рачунарског хардвера и софтвера; 

испитивање, провера аутентичности и контрола 

квалитета; искључујући сву робу и/или услуге у 

области рударства, ископа земље, експлоатације руда 

и бушења, ро¬бу која се односи на грађевинске 

машине, алате и возила и услуге које се односе на 

развој, пројектовање и управљање грађевинским 

машинама, алатом и возилима.   

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

пољопривредне, аквакултурне, хортикултурне и 

шумарске услуге; услуге одржавања људске хигијене 

и козметичке неге; услуге неге животиња.   
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(540) 

 

(531) 26.07.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) зелена, тегет, плава  

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

управљање; канцеларијски послови. 

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 76860 (181) 24.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1698 (220) 24.10.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) NELT CO. DOO BEOGRAD, Маршала Тита  

206, 11272 Добановци, RS 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.07.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.21  

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 39:  услуге које се пружају при транспорту роба 

са једног места на друго (било којим средством 

превоза); шпедитерске услуге и услуге складиштења 

у циљу чувања или обезбеђења робе.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 76861 (181) 24.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1699 (220) 24.10.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) NELT CO. DOO BEOGRAD, Маршала Тита  

206, 11272 Добановци, RS 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.07.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, тегет, плава  
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(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 39:  услуге које се пружају при транспорту роба 

са једног места на друго (било којим средством 

превоза); шпедитерске услуге и услуге складиштења 

у циљу чувања или обезбеђења робе.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 76862 (181) 07.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1998 (220) 07.12.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) Bojović Drašković Popović & Partners 

advokatsko ortačko društvo Beograd-Stari Grad, 

Француска 27, Београд-Стари Град, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.10; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сребрна, сива, бела  

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 45:  правне услуге; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица; 

индивидуалне и друштвене услуге које пружају 

други, ради задовољавања потреба појединаца и то : 

услуге посредовања, арбитраже, консултације о 

интелектуалној својини, лиценцирање интелектуалне 

својине, правна истраживања, парничне услуге и 

мирно решавање спорова.    
 

(111) 76863 (181) 08.08.2028. 

(210) Ж- 2018-1278 (220) 08.08.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) QUICK FIRE DOO ČENEJ-Novi Sad, 

Партизански пут бб, Ченеј, Нови Сад, RS 

(740) Ирена Калмић, Кнегиње Љубице 6, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08  

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

 

(511) Кл. 4:  брикети за сагоревање, материјал за 

паљење ватре, дрвени брикети, брикети од тресета 

(гориво), угаљ, индустријски восак, парафин.  

Кл. 34:  шибице  
 

(111) 76864 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1521 (220) 19.09.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) COOP ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA, 

VIA DEL LAVORO 6-8, 40033, CASALECCHIO DI 

RENO (BO), IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 24.17.02; 26.01.16; 26.01.20; 

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, светло плава, тамно плава.  

(511) Кл. 29:  замрзнуто, конзервирано, кувано и 

сушено воће и поврће; замене за млеко; готове салате 

од поврћа; паштета од поврћа; сириште, сирило; 

месо, риба, живина и дивљач; месни екстракти; јаја; 

јестива уља и масти; желе за исхрану; рибље пихтије; 

џемови; компоти; млеко; пиринчано млеко; сојино 

млеко; протеинско млеко; млечни производи; милк 

шејк; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

бадемово млеко за кулинарске сврхе; алое вера 

припремљена за људску исхрану; кисело млеко; 

јестива птичја гнезда; јетрена паштета; рибља паста; 

млечни ферменти за кулинарске намене; кикирики 

путер; екстракти алги за исхрану; семенке, 

припремљене; тофу; конзервисани тартуфи; сушене 

јестиве морске алге; јестиве морске алге, обрађене; 

сушене махунарке; сушени орашасти плодови; 

ољуштени орашасти плодови; прерађени бадеми; 

суво грожђе; обрађени, припремљени пињоли; 

лешници, припремљени; ушећерено воће; сушено 

воће; грицкалице на бази воћа; намази од лешника.  

Кл. 30:  чоколадни намази; хлебне мрвице; резанци; 

тартар крем за кување; кафа; замене за кафу; 

непржена кафа; цикорија (замена за кафу); пића на 

бази кафе; ароме за кафу; чај; ледени чај; напици на 

бази чаја; цветови или лишће као замена за чај; 

какао; пића на бази какаоа; какао у праху; чоколада; 

пића на бази чоколаде; пиринач; колачи од пиринча; 

кинески пудинг од пиринча (десерт са осам 
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састојака); грицкалице на бази пиринча; тапиока; 

брашно тапиоке; саго; брашно и  препарати од 

житарица; хлеб; векне хлеба; хлеб без квасца; пита 

(арапски хлеб); пецива; тесто за колаче; колачићи од 

бадема (слатка пецива); слаткиши; плочице од 

житарица; десерти у облику штангле;  штангле 

чоколаде; високопротеинске плочице од житарица; 

штангле од житарица; сладолед на воденој основи; 

шећер, мед, меласа; квасац; квасац у праху; со; соли 

за конзервисање намирница; кухињска со; сенф; 

сирће; сирће балзамико; сосови (додаци храни); сос 

од соје; песто (сос); сосови за тестенине; кечап (сос); 

умак од парадајза; зачини; лед за освежавање; 

шербет (ледени); лед, природни или вештачки; 

глазуре за колаче; капра; жвакаћа гума; енглески 

крем (пудинг); преливи за салату; ферменти за тесто; 

ароме за храну, изузев етарских уља; немедицински 

биљни чајеви; ланено семе за кулинарску употребу 

(зачин); природни заслађивачи; готови оброци од 

резанаца; прополис; матични млеч; алге (зачин); 

пшеничне клице за људску употребу.  

Кл. 32:  стоне воде; пиво; пиво од ђумбира; сладно 

пиво; безалкохолно пиво; газирана вода; 

ароматизована вода за пиће; селтзер вода; сода вода; 

изворска вода; негазирана вода; минерална вода 

(пића); пића од сурутке; изотоници; воћни напици и 

воћни сокови; млеко од бадема (пића); безалкохолна 

пића; сок од парадајза (пића); сокови од поврћа 

(пића); сирупи и други производи за прављење 

напитака; безалкохолна пића од алое вера; шира 

(неферментисана); литијум вода; пилуле за газирање 

пића; прашкови за газирање пића; препарати за 

прављење ликера; шербети (пића); смутис (кашасти 

напици од воћа или поврћа).  
 

(111) 76865 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1519 (220) 19.09.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) COOP ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA, 

VIA DEL LAVORO 6-8, 40033, CASALECCHIO DI 

RENO (BO), IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.13; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.12; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, тамно црвена.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја; млеко и 

млечни производи; уља и масти; говеђа супа, бујон; 

кора од воћа; путер; кикирики путер; какао путер за 

исхрану; кокосов путер; конзервисано месо; 

замрзнуто-сушено месо; парадајз пире; намази на 

бази орашастих плодова; љускари, који нису живи; 

конзервисана соја, за исхрану; милк шејк; сецкано 

воће; овсено млеко; млеко од кикирикија; кокосово 

млеко; пиринчано млеко; сојино млеко; млеко у 

праху; конзервисано поврће; сушене махунарке; 

маргарин; лешници, припремљени; припремљени 

ораси; маслиново уље за исхрану; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; кобасице; кисели 

краставац; замене за млеко; тофу; туњевина, нежива; 

јогурт; сушени орашасти плодови; ољуштени 

орашасти плодови; суво грожђе; прерађени бадеми; 

припремљени пињоли; ушећерено воће; сушено 

воће; грицкалице на бази воћа.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замене за кафу; пиринач; 

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, пецива и слаткиши; сладолед на воденој 

основи; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со; сенф; сирће, сосови (додаци храни); 

зачини; лед (замрзнута вода); ароме за кафу; ароме за 

храну, изузев етарских уља; овсено брашно; пића на 

бази какаоа; пића на бази кафе; напици на бази 

камилице; пића на бази чоколаде; пића на бази чаја; 

сладни бисквити; слатке земичке, колачићи; пудинг; 

капра; карамеле (бомбоне); вафел производи; 

чоколада; намази на бази чоколаде; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; колачи;  пите; 

жвакаћа гума; кокице; мусли; ољуштени јечам; 

матични млеч; пице; равиоли; умак од парадајза; 

гриз; прерађене семенке за употребу као зачин; тарт 

(слатка пита без горње коре); смрзнути јогурт 

(посластичарски).  

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

безалкохолна пића; воћни напици; сирупи и други 

препарати за прављење напитака; селтзер вода; 

изотоници; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; пиво од ђумбира; сода вода; сокови од 

поврћа (пића); шербети (пића).  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива); коктели.  
 

(111) 76866 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1520 (220) 19.09.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) COOP ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA, 

VIA DEL LAVORO 6-8, 40033, CASALECCHIO DI 

RENO (BO), IT 
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(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 24.17.02; 25.03.13; 26.04.16; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, тамно црвена.  

(511) Кл. 29:  замрзнуто, конзервирано, кувано и 

сушено воће и поврће; замене за млеко; готове салате 

од поврћа; паштета од поврћа; сириште, сирило; 

месо, риба, живина и дивљач; месни екстракти; јаја; 

јестива уља и масти; желе за исхрану; рибље пихтије; 

џемови; компоти; млеко; пиринчано млеко; сојино 

млеко; протеинско млеко; млечни производи; милк 

шејк; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

бадемово млеко за кулинарске сврхе; алое вера 

припремљена за људску исхрану; кисело млеко; 

јестива птичја гнезда; јетрена паштета; рибља паста; 

млечни ферменти за кулинарске намене; кикирики 

путер; екстракти алги за исхрану; семенке, 

припремљене; тофу; конзервисани тартуфи; сушене 

јестиве морске алге; јестиве морске алге, обрађене; 

сушене махунарке; сушени орашасти плодови; 

ољуштени орашасти плодови; прерађени бадеми; 

суво грожђе; обрађени; припремљени пињоли; 

лешници, припремљени; ушећерено воће; сушено 

воће; грицкалице на бази воћа; намази од лешника.  

Кл. 30:  чоколадни намази; хлебне мрвице; резанци; 

тартар крем за кување; кафа; замене за кафу; 

непржена кафа; цикорија (замена за кафу); пића на 

бази кафе; ароме за кафу; чај; ледени чај; напици на 

бази чаја; цветови или лишће као замена за чај; 

какао; пића на бази какаоа; какао у праху; чоколада; 

пића на бази чоколаде; пиринач; колачи од пиринча; 

кинески пудинг од пиринча 

 (десерт са осам састојака); грицкалице на бази 

пиринча; тапиока; брашно тапиоке; саго; брашно и  

препарати од житарица; хлеб; векне хлеба; хлеб без 

квасца; пита (арапски хлеб); пецива; тесто за колаче; 

колачићи од бадема (слатка пецива); слаткиши; 

плочице од житарица; десерти у облику штангле;  

штангле чоколаде; високопротеинске плочице од 

житарица; штангле од житарица; сладолед на воденој 

основи; шећер, мед, меласа; квасац; квасац у праху; 

со; соли за конзервисање намирница; кухињска со; 

сенф; сирће; сирће балзамико; сосови (додаци 

храни); сос од соје; песто (сос); сосови за тестенине; 

кечап (сос); умак од парадајза; зачини; лед за 

освежавање; шербет (ледени); лед, природни или 

вештачки; глазуре за колаче; капра; жвакаћа гума; 

енглески крем (пудинг); преливи за салату; ферменти 

за тесто; ароме за храну, изузев етарских уља; 

немедицински биљни чајеви; ланено семе за 

кулинарску употребу (зачин); природни заслађивачи; 

готови оброци од резанаца; прополис; матични млеч; 

алге (зачин); пшеничне клице за људску употребу.  

Кл. 32:  стоне воде; пиво; пиво од ђумбира; сладно 

пиво; безалкохолно пиво; газирана вода; 

ароматизована вода за пиће; селтзер вода; сода вода; 

изворска вода; негазирана вода; минерална вода 

(пића); пића од сурутке; изотоници; воћни напици и 

воћни сокови; млеко од бадема (пића); безалкохолна 

пића; сок од парадајза (пића); сокови од поврћа 

(пића); сирупи и други производи за прављење 

напитака; безалкохолна пића од алое вера; шира 

(неферментисана); литијум вода; пилуле за газирање 

пића; прашкови за газирање пића; препарати за 

прављење ликера; шербети (пића); смутис (кашасти 

напици од воћа или поврћа).  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; вино; жестока 

пића; дигестиви; ликери; коктели.  
 

(111) 76867 (181) 19.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1518 (220) 19.09.2018. 

 (151) 19.04.2019. 

(732) COOP ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA, 

VIA DEL LAVORO 6-8, 40033, CASALECCHIO DI 

RENO (BO), IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, тамно црвена.  

(511) Кл. 3:  колоњска вода; оплемењивачи рубља за 

употребу у перионицама; средства за лепљење за 

козметичку употребу; ароме за храну (етарска уља); 

балзами за косу; мирисни штапићи; ватирани 

штапићи за козметичке сврхе; натријум-хипохлорит 

(жавелова вода); свеће за масажу за козметичку 

употребу; обућарски восак; восак за подове; восак за 

бркове; козметика; козметичке креме; препарати за 
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бељење (скидање боје) за козметичку употребу; 

средства за чишћење зуба (пасте, гелови, течности); 

дезодоранси за људе или животиње; детерџенти, који 

нису за употребу у производним операцијама нити за 

медицинску употребу; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима нити за 

медицинску употребу; средства за чишћење за 

интимну личну хигијену, немедицинска; 

распршивачи од трске за освежавање ваздуха; биљни 

екстракти за козметичке намене; екстракти цвећа 

(парфеми); гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу; гелови за избељивање зуба; 

масти за козметичку употребу; кана (козметичка 

боја); тамјан; лакови за косу; бадемово млеко за 

козметичку употребу; миришљаво дрво; неклизајуће 

течности за подове; каустична сода; лосиони за 

козметичку употребу; козметичке маске; козметички 

сетови; неутрализатори за трајно коврџање косе; уља 

за козметичку употребу; етерична уља; памучна вуна 

за козметичку употребу; хидроген пероксид за 

козметичку употребу; камен пловућац; стипса, алаун 

(астрингент); препарати за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; хемијски препарати за чишћење 

за употребу у домаћинству; фитокозметички 

препарати; препарати за бељење (уклањање боја) за 

употребу у домаћинству; средства за испирање 

очију, која нису за медицинске намене; средства за 

депилацију; парфимерија; белила за веш; кесице са 

мирисом за рубље; препарати за уклањање шминке; 

парфеми; препарати за парфимисање ваздуха; 

препарати за негу ноктију; препарати за шминкање; 

препарати за бријање; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке; сапун; шампони; 

шампони за кућне љубимце (немедицински 

препарати за негу); шампони за суво прање; лак за 

нокте; средство за уклањање мрља; сода за 

избељивање; траке за избељивање зуба; крпе 

натопљене детерџентом за чишћење; талк пудер, за 

тоалетну употребу; козметичке боје.  

Кл. 29:  кувано, замрзнуто, конзервирано и сушено 

воће и поврће; замене за млеко; готове салате од 

поврћа; паштета од поврћа; сириште, сирило; месо, 

риба, живина и дивљач; месни екстракти; јаја; 

јестива уља и масти; желе за исхрану; рибље пихтије; 

џемови; компоти; млеко; пиринчано млеко; сојино 

млеко; протеинско млеко; млечни производи; милк 

шејк; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; алое 

вера припремљена за људску исхрану; бадемово 

млеко за кулинарске сврхе; кисело млеко; јестива 

птичја гнезда; јетрена паштета; рибља паста; млечни 

ферменти за кулинарске намене; кикирики путер; 

екстракти алги за исхрану; семенке, припремљене; 

тофу; конзервисани тартуфи; сушене јестиве морске 

алге; јестиве морске алге, обрађене; сушене 

махунарке; сушени орашасти плодови; ољуштени 

орашасти плодови; суво грожђе; бадеми, обрађени; 

припремљени пињоли; лешници, припремљени; 

ушећерено воће; сушено воће; грицкалице на бази 

воћа; намази од лешника.  

Кл. 30:  чоколадни намази; хлебне мрвице; резанци; 

тартар крем за кување; кафа; замене за кафу; 

непржена кафа; цикорија (замена за кафу); пића на 

бази кафе; ароме за кафу; чај; ледени чај; напици на 

бази чаја; цветови или лишће као замена за чај; 

какао; пића на бази какаоа; какао у праху; чоколада; 

пића на бази чоколаде; пиринач; колачи од пиринча; 

кинески пудинг од пиринча (десерт са осам 

састојака); грицкалице на бази пиринча; тапиока; 

брашно тапиоке; саго; брашно и  препарати од 

житарица; хлеб; векне хлеба; хлеб без квасца; пита 

(арапски хлеб); пецива; тесто за колаче; колачићи од 

бадема (слатка пецива); слаткиши; плочице од 

житарица; десерти у облику штангле;  штангле 

чоколаде; штангле од житарица; високопротеинске 

плочице од житарица; сладолед на воденој основи; 

шећер, мед, меласа; квасац; квасац у праху; со; соли 

за конзервисање намирница; кухињска со; сенф; 

сирће; сирће балзамико; сосови (додаци храни); 

умак, сос од соје; песто (сос); сосови за тестенине; 

кечап (сос); умак од парадајза; зачини; лед за 

освежавање; шербет (ледени); лед, природни или 

вештачки; глазуре за колаче; капра; жвакаћа гума; 

енглески крем (пудинг); преливи за салату; ферменти 

за тесто; ароме за храну, изузев етарских уља; 

немедицински биљни чајеви; ланено семе за 

кулинарску употребу (зачин); природни заслађивачи; 

готови оброци од резанаца; прополис; матични млеч; 

алге (зачин); пшеничне клице за људску употребу.  

Кл. 32:  стоне воде; пиво; пиво од ђумбира; сладно 

пиво; безалкохолно пиво; газирана вода; 

ароматизована вода за пиће; Селтзер вода; сода вода; 

изворска вода; негазирана вода; минерална вода 

(пића); изотоници; пића од сурутке; воћни напици и 

воћни сокови; млеко од бадема (пића); сок од 

парадајза (пића); безалкохолна пића; сокови од 

поврћа (пића); сирупи и други производи за 

прављење напитака; безалкохолна пића од алое вера; 

шира (неферментисана); литијум вода; пилуле за 

газирање пића; прашкови за газирање пића; 

препарати за прављење ликера; шербети (пића); 

смутис (кашасти напици од воћа или поврћа).  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; вино; жестока 

пића; дигестиви; ликери; коктели.  
 

(111) 76868 (181) 15.06.2028. 

(210) Ж- 2018-928 (220) 15.06.2018. 

 (151) 22.04.2019. 

(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 02.07.01; 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24 

(591) бела, црна и црвена.   

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

фотографија; тродимензионални пресликачи за 

употребу на било којој површини; књиге; честитке, 

разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари.   

Кл. 18:  торбе.  

Кл. 25:  мајице кратких рукава са штампом.  

Кл. 35:  оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и 

услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; вођење послова; 

канцеларијски послови.  

Кл. 38:  аудио емитовање; бежично емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање 

и пренос радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање филмова путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

сателита; емитовање телевизијских програма који се 

плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање радио и телевизијских програма 

путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже 

(VPN); омогућавање приступа платформама и 

порталима на интернету; сателитски, кабловски и 

мрежни пренос звука, слике, сигнала и података; 

услуге преноса телевизије путем интернета (IPTV).   

Кл. 39:  организација и резервација путних 

аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде.  

Кл. 41:  продукција телевизијских програма за 

емитовање· на мобилним телефонима; продукција 

музике; продукција плоча; продукција емисија и 

филмова; продукција звучних и видео снимака; 

продукција и дистрибуција кинематографских 

филмова; продукција и дистрибуција радијских 

програма; продукција и дистрибуција телевизијских 

програма; продукција и објављивање музике; услуге 

продукције анимација; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програма; услуге продукције забавних 

догађаја уживо; услуге продукције музичких видео 

спотова; организовање, представљање и продукција 

емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција 

музичких, филмских и видео снимака; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; образовне услуге; 

припремање обуке; разонода; вођење забавних 

догађаја, културних догађаја, спортских догађаја 

уживо, образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; забавне и спортске активности; 

организовање спортских догађаја и такмичења; 

издавање годишњака; издавање књига; издавање 

часописа; издавање журнала; издавање електронских 

часописа; издавање мултимедијалног материјала он-

лајн; издавање електронских књига и он-лајн 

часописа.  

Кл. 45:  лиценцирање права у области аудио 

продукције (правне услуге); лиценцирање права у 

области видео продукције (правне услуге); 

лиценцирање права у области телевизијске 

продукције (правне услуге); менаџмент ауторских 

права; лиценцирање ауторских права.   
 

(111) 76869 (181) 13.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2106 (220) 13.12.2016. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) Avery Dennison Corporation, 207 Goode 

Avenue, Glendale, California 91203, US 

(740) Живко Мијатовић & Partners, Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

AVERY DENNISON 

(511) Кл. 1:  лепкови, осим за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; лепкови за употребу у 

производњи медицинских и ветеринарских 

производа; лепкови, наиме, акрил емулзије, топли 

восак, акрилни солвент, лепкови на бази каучука 

раствореног у растварачу, лепкови осетљиви на 

притисак, структурални лепкови, течни еластомери, 

лепкови за ламинацију и лепкови за размакнице за 

општу комерцијалну и индустријску употребу, 

проводни лепкови; горњи, заштитни слојеви, 

премази (topcoast); мастила.   

Кл. 5:  производи за учвршћивање за медицинску и 

ветеринарску употребу који нису за употребу у 

стоматологији и зубној технологији, наиме, лепљиве 

врпце, лепљиве фолије у облику трака за спајање 
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рана, лепкови у облику пене за спајање рана, лепкови 

у облику пене за завоје за превијање рана на кожи, 

лепљиви завоји за превијање, лепљиви завоји, 

лепљиве траке; лепкови за медицинску и 

ветеринарску употребу који нису за употребу у 

стоматологији и зубној технологији, наиме, лепкови 

за спајање рана; антиадхезивни гелови за употребу са 

уређајима за дренажу рана, који нису за за употребу 

у стоматологији и зубној технологији.   

Кл. 7:  машине за ламинацију за индустријску 

употребу; машине за сечење узорака; штампарске 

машине за штампање етикета и ознака за одећу; 

штампарске машине за штампање самолепљивих 

налепница и машине за обележавање самолепљивих 

налепница; машине за сечење етикета и ознака за 

одећу; електричне машине за причвршћивање које 

причвршћују слојеве тканине, етикете, ознаке, копче, 

картице, папириће и друге ознаке на робу; ножне 

педале за електричне машине за причвршћивање; 

игле и додатна опрема за машине за причвршћивање; 

пакирне машине и делови за пакирне машине; 

машине за причвршћивање које причвршћују слојеве 

пене и материјале у производњи душека; 

импринтери; електричне штампарске машине; 

машине, наиме, електричне машине за издавање 

налепница (диспензери налепница), машине за 

етикетирање, наношење, и импринтери; машине за 

наношење лепљивих трака; електричне машине за 

лепљење цена и њихови саставни делови, наиме, 

тинтни ваљци, машине за слагање етикета, и машине 

за намотавање трака са ознакама и етикетама; 

електричне машине за обележавање и печатирање 

етикета и карата; машине за израду самолепљивих 

производа, наиме, етикета и ознака; електрични 

преносиви апарати за етикетирање који се користе за 

лепљење ознака на електронске јединице за 

складиштење података; електрични апарати који 

уклањању задњи део са самолепљивих налепница.  

Кл. 9:  рачунарска периферна опрема, наиме, 

штампачи и скенери; рачунарски софтвер за 

употребу код аутоматизације пословних трансакција, 

праћење материјала и контролу инвентара; баркод 

штампачи; софтвер за генерисање бар кодова; 

електронске ознаке за употребу код праћења и 

контроле инвентара; акредитиви за идентификацију 

путем радиофреквенције (РФИД), наиме, ознаке, 

енкодери, етикете, налепнице и картице, и читачи за 

акредитиве за идентификацију путем 

радиофреквенције (РФИД); софтвер за пренос, 

праћење и анализу информације коју очитају РФИД 

акредитиви и сензори; рачунарски хардвер и софтвер 

за управљање медицинским подацима пацијената и 

ветеринарским подацима; рачунарски хардвер и 

софтвер за пријем, пренос, обраду, складиштење и 

приказивање медицинских података; етикете које 

садрже РФИД ознаке; папирне електронске етикете, 

наиме, етикете које садрже магнетно, оптичко или 

електронско снимљене или кодиране информације; 

етикете за паковање и пластичне кесе за паковање у 

које су магнетно, оптички или електронски 

уснимљене или кодиране машински читљиве 

информације за идентификацију и праћење пакета; 

самолепљиве пластичне фолије, врпце и траке који 

садрже РФИД ознаке за употребу у даљој 

производњи; пластична флексибилна фолија за 

паковање која садржи машински читљиве 

информације за идентификацију и праћење пакета 

продатих индустријским и комерцијалним 

произвођачима; пластичне електронске етикете, 

наиме, етикете које садрже магнетно, оптичко или 

електронско снимљене или кодиране информације; 

софтвер који се може преузимати у облику мобилне 

апликације за утврђивање аутентичности производа, 

идентификовање кривотворених производа, праћење 

активности, и прикупљање и достављање 

информација о производу. 

Кл. 16:  машине за штампање етикета и 

канцеларијске машине за наношење етикета; папир 

за паковање; картон; папирне налепнице за 

комерцијалне и индустријске сврхе; папирне ознаке; 

налепнице које се испоручују у листовима или 

ролни; баркод етикете за комерцијалне и 

индустријске сврхе и попис; папирне и самолепљиве 

сигурносне етикете, наиме, етикете које садрже 

кодиране идентификационе податке; плочице и 

материјали које је могуће компјутерски штампати, 

наиме, самолепљиве папирне плочице за имена, 

сигурносне плочице, самолепљиве папирне 

сигурносне плочице, картице и уметци за картице за 

пластичне држаче, папирне идентификационе 

плочице, папирне идентификационе плочице и 

ознаке са сликом; самолепљива крилца за пелене за 

једнократну употребу, која се продају као саставни 

део ових пелена; папирне лепљиве траке које се 

користе за причвршћивање пелена за једнократну 

употребу; и пелене за једнократну употребу.  

Кл. 17:  лепљиве пластичне фолије, врпце и траке за 

употребу у даљој производњи медицинских, 

хигијенских и производа за личну негу; флексибилни 

декоративни и штампани декоративни ламинати 

направљени од термички обрађених екструдираних 

фолија од смоле, акрилонитрил бутадиен стирен, 

термопластични олефин, и поликарбонатне заштитне 

фолије; соларни и заштитни филм ламинати за 

прозоре; ламинати за декоративне сврхе; пластични 

и полимерни ламинати за комерцијалне или 

индустријске сврхе паковања који се испоручују у 

листовима или ролни; пластични и полимерни 

декоративни самолепљиви ламинати за спољну и 

унутрашњу каросерију и прозоре; рефлективне траке 

за употребу у саобраћају, комерцијалне и 

индустријске сврхе; рефлективне пластичне фолије 
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за употребу у саобраћају, комерцијалне, графичке и 

индустријске сврхе; ретрорефлективна пластична 

фолија израђена системом призме и стаклених перли 

за употребу у саобраћају, комерцијалне, графичке и 

индустријске сврхе; ретрорефлективна пластична 

трака израђена системом призме и стаклених перли 

за употребу у саобраћају, комерцијалне, графичке и 

индустријске сврхе; траке за индустријске, 

аутомобилске и електронске намене.  

Кл. 24:  штампане и нештампане тканине, платнене 

етикете и ознаке, етикете и ознаке од тканине и 

платна које се користе у конфекцији; платно и 

тканина са текстуром у облику листова за употребу 

са десктоп штампачима; тканина и платно који су 

осетљиви на притисак; адхезивна тканина која се 

користи за ентеријер моторних возила, етикете са 

подлогом од тканине или платна које се лепе 

топлотом, штампане и нештампане упозоравајуће 

аирбег налепнице на штитницима од сунца и 

упозоравајуће налепнице за сигурносни појас на 

седиштима за децу; самолепљиви материјали у 

облику листова или ролни, укључујући и оне 

направљене од тканине, за сваку намену, укључујући 

декорацију, фолије за екране, аутофолије, ознаке за 

обележавање, сигурносне и информационе ознаке; 

текстилне етикете за упозорење и праћење, 

текстилне налепнице за обележавање сталних 

компоненти у току производног процеса, 

идентификацију возила и логистику; разни украсни 

предмети и производи са текстилним етикетама за 

унутрашњост моторних возила, наиме, етикете које 

се лепе топлотом и лепкови који се лепе топлотом за 

конфекцију и платнене подлоге, упозоравајуће 

аирбег налепнице на штитницима од сунца и 

упозоравајуће налепнице за сигурносни појас на 

седиштима за децу; текстилне баркод етикете за 

праћење делова.   

Кл. 42:  консултантске услуге у вези са технологијом 

сензора етикета и технологијом идентификације 

путем радиофреквенције (РФИД) и ангажовањем 

потрошача; консултантске услуге у вези са 

етикетирањем и израдом етикета; консултантске 

услуге у вези са лепковима и производима на бази 

лепкова; консултантске услуге у вези са тракама; 

консултантске услуге у вези са медицинском 

опремом премазаном лепком; рачунарске услуге, 

наиме, омогућавање коришћења онлајн софтвера 

који се не може преузети за примање и пренос 

медицинских података пацијената; рачунарске 

услуге, наиме, омогућавање коришћења онлајн 

софтвера који се не може преузети за праћење 

виталних функција пацијената; медицинске и научно 

истраживачке услуге, наиме, прикупљање, припрема, 

састављање, обрада, и пружање биохемијских налаза 

и података пацијената; омогућавање коришћења wеб 

система и онлајн портала за потрошаче како би 

имали увид у резултате испитивања у погледу 

аутентификације производа, идентификације 

кривотворених производа и рад добављача.   
 

(111) 76870 (181) 08.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1807 (220) 08.11.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) "Regionalna deponija" d.o.o. Subotica, Трг 

Лазара Нешића 1, 24000 Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.20; 11.07.01; 18.01.08; 24.15.15; 26.02.05; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.04  

(591) тамно плава (C100 M81 Y0 K28), светло плава 

(C53 M25 Y0 K0), светло зелена (C53 M0 Y100 K0), 

жута (C0 M18 Y100 K0), наранџаста (C0 M58 Y100 

K0), црвена (C0 M100 Y100 K0)  

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

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 37:  грађевинско конструисање.  
 

(111) 76871 (181) 26.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1892 (220) 26.11.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) DOO SOS TAXI 001 NOVI SAD, 

Фрушкогорска 30, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040 Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.07; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.07.02; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела, сива  

(511) Кл. 39:  превоз путника; такси превоз; превоз 

аутомобилом; поморски превоз; ваздушни превоз; 

услуге возача; превоз туриста; резервација превоза; 

транспортне услуге; информације о саобраћају; 

услуге комерцијалног превоза терета.  
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(111) 76872 (181) 13.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2028 (220) 13.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) ESENSA d.o.o. , Слободна зона, Вилине воде 

бб, Београд - Палилула, RS 

(540) 

Carbosens 

(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, 

пиринач, тапиока, саго, замена кафе, зачински 

додаци, препарати од житарица, храна на бази овса, 

овсене пахуљице, грицкалице на бази житарица, 

плочице од житарица.  
 

(111) 76873 (181) 13.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2029 (220) 13.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) RES FONDACIJA, Змаја од Ноћаја 3а,  

11000 Београд, RS 

(740) Николина Вујиновић, Милица Аранђеловић , 

Крунска 50, 11000 Београд 

(540) 

ŽENA DOBRE ENERGIJE 

(511) Кл. 41:  образовне услуге, припремање и 

реализација обуке и наставе у вези са штедњом 

енергије, побољшањем енергетске ефикасности и 

одрживом енергијом.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге и организација 

семинара и саветовања у вези са штедњом енергије, 

побољшањем енергетске ефикасности и одрживом 

енергијом.  
 

(111) 76874 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2032 (220) 11.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и 

маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,  

23000 Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.06; 08.07.11; 19.03.05; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04  

(591) CMYK (Cyan-плава, Magenta-циклама, Yellow-

жута, Key (Black)-црна), тамно плава (pantone reflex 

blue C), жута (pantone 116 C), црвена (Pantone 485C)  

(511) Кл. 30:  мајонез.  
 

(111) 76875 (181) 14.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2041 (220) 14.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) Preduzeće za konsalting i menadžment "KGC" 

D.O.O. Beograd, Првомајска бр. 6/39, Земун, RS 

(740) Адвокат Гагић Марјан, Ћирила и Методија бр. 

13/7, Стара Пазова 

(540) 

 

(531) 01.01.15; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.04  

(591) наранџаста и тамно плава  

(511) Кл. 39:  испорука пошиљки; услуге 

комерцијалног превоза терета; курирске услуге 

(достава пошиљки или робе).  
 

(111) 76876 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2076 (220) 18.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) Oldа Group d.o.o. Beograd, Омладинских 

бригада 53/42, 11070 Нови Београд, RS 
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(740) Адвокат, Тамара Д. Фемић, Карађорђева 1, 

11080 Земун 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 05.03.15; 06.19.01; 26.01.04; 26.01.16; 

26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.11  

(591) Pantone 7533C  

(511) Кл. 29:  беланчевине, за кулинарске намене; 

екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве масти; 

инћуни, неживи; кикирики путер; путер; какао путер 

за исхрану; кокосов путер; путер крем; беланце од 

јаја; говеђа супа, бујон; говеђа супа; препарати за 

прављење бујона; кавијар; воће, конзервисано; 

сухомеснати производи; чипс од кромпира; листићи 

од кромпира; кисели купус; кокос, осушени; репино 

уље за исхрану; уље репице за исхрану; концентрати 

за бујон; концентрати за говеђу супу; џемови; 

залеђено воће; супе; суво грожђе; краставчићи; 

конзервисано поврће; кувано поврће; сушено поврће; 

уља за исхрану; павлака (млечни производ); сир; 

смрзнуто воће; кристализовано воће; крокети; 

љускари, који нису живи; урме; млеко; рибљи 

филети; сириште, сирило; воће, кувано; воћни желе; 

воћна пулпа; месо; риба, која није жива; желе за 

исхрану; желе од меса; дивљач, која није жива; 

ђумбиров џем; конзервисана соја, за исхрану; масне 

супстанце за производњу јестиве масти; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; харинге, неживе; 

кукурузно уље за исхрану; уље палминих коштица за 

исхрану; сусамово уље за исхрану; рибљи желатин за 

исхрану; шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати 

за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување; 

месни екстракти; кефир (пиће од млека); кумис (пиће 

од млека); напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; сурутка; производи од млека; сланина; 

конзервисано сочиво; маргарин; мермелада; 

животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке, 

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

палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у 

праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; коштано 

уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели 

краставац; грашак, конзервирани; кобасице; усољено 

месо; састојци за припремање супе; парадајз пире; 

салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа; 

сардине, неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за 

исхрану; туњевина, нежива; сок од парадајза за 

кување; сунцокретово уље за исхрану; шкембићи; 

конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није 

жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене; 

млевени бадем; кикирики, припремљен; 

конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље 

за исхрану; конзервисан пасуљ; јетра; намирнице на 

бази рибе; воћни чипс; воће конзервисано у 

алкохолу; полен припремљен као храна; шкампи, 

рачићи, који нису живи; конзервисана риба; 

конзервисано месо; тофу; мућена павлака, шлаг; 

свињетина; риба у конзерви; рибље брашно за 

људску исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; 

уштипци, крофне од кромпира; усољена риба; поврће 

у конзерви; паниране кобасице; пахуљице од 

кромпира; пире од јабука; компот од бруснице; 

тахини (намаз од сусама); хумус (намаз од 

леблебија); морске (нори) алге, конзервисане; 

грицкалице на бази воћа; кисело млеко; кимчи (јело 

од ферментисаног поврћа); сојино млеко; милк шејк; 

ајвар (конзервисана паприка); сунцокретове семенке, 

припремљене; рибљи мусеви; безалкохолни пунч од 

жуманаца; мусеви од поврћа; рибља икра, 

припремљена; семенке, припремљене; алое вера за 

људску исхрану; конзервисан бели лук; протеинско 

млеко; уље од семена лана за исхрану; 

нискокалорични чипс од кромпира; нискокалорични 

хрскави кромпир; лецитин за кулинарске намене; 

млечни ферменти за кулинарске намене; компоти; 

кондензовано млеко; сметана (кисела павлака); 

раженка (ферментисано печено млеко); 

ферментисано млеко; парадајз пире; паста од поврћа; 

паста од плавог патлиџана; млеко од кикирикија за 

кулинарске сврхе; бадемово млеко за кулинарске 

сврхе; пиринчано млеко; артичоке, конзервиране; 

аранжмани од обрађеног воћа; млеко у праху; 

јакитори (јапански ражњићи од пилетине); булгоги 

(кореанско јело од говедине); кандирани ораси; 

зачињено коштуњаво воће; зачињени ораси; 

лешници, припремљени; бобичасто воће, 

конзервирано; гуакамол (пире од авокада); прстенови 

од лука (поховани лук); фалафел, лимунов сок за 

употребу у кулинарству; замрзнуто-сушено месо; 

лиофилизовано месо; дехидрисано месо; овсено 

млеко; павлака (биљна) на бази поврћа; замрзнуто-

сушено поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано 

поврће; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; галби (јело од грилованог меса); ескамол 

(јестиве ларве мрава); јестиви инсекти, неживи, 

кукуруз шећерац, прерађен; намази на бази 

орашастих плодова; кнедле на бази кромпира; 

виршле; виршле у кукурузном тесту на штапићу; 

сојино уље за исхрану; замене за млеко; бадемово 

млеко; млеко од киририкија; кокосово млеко; 

кокосово млеко за кулинарску употребу; напици на 

бази кокосовог млека; пиринчано млеко за 

кулинарску употребу; напици на бази бадемовог 
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млека; напици на бази млека од кикирикија; црева за 

кобасице, природна или вештачка; усољен и сушени 

бакалар; уштипци од свежег сира; пресована воћна 

паста; јуба (тофу листићи); пљескавице од соје; тофу 

пљескавице.  

Кл. 30:  алге (зачин); тестенина; бадемово тесто; семе 

аниса; семе звездастог аниса; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

немедицински биљни чајеви; ароме за кафу; 

ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без 

квасца; соли за конзервисање намирница, двопек; 

кекс; бисквити, сув и колачићи; сладни бисквити; 

слаткиши од пеперминта; слаткиши (бомбоне); вафел 

производи; слатке земичке, колачићи; какао; кафа; 

непржена кафа; биљни препарати за употребу као 

замена за кафу; колачи; цимет (зачин); капра; 

карамеле (бомбоне); кари (зачин); препарати од 

житарица; жвакаћа гума; цикорија (замена за кафу), 

чај; чоколада; марципан; каранфилић (зачин); 

зачински додаци; слаткиши; слаткиши од шећера; 

корнфлекс; кукурузне пахуљице; кокице; препарати 

за учвршћивање мућене павлаке, шлага; сладолед; 

палачинке; есенције за исхрану, изузев етарских 

есенција и етарских уља; кухињска со; додаци за 

згушњавање хране за кување; куркума; природни 

заслађивачи; зачини; колачићи од ђумбира; пимент; 

брашно; брашно од боба; кукурузно брашно; 

кукурузно брашно, крупно; брашно од слачице; 

јечмено брашно, сојино брашно; пшенично брашно; 

скроб за јело; ферменти за тесто; фондани 

(слаткиши); ситни колачи; шећер; ароме за колаче, 

изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за 

колаче; ђумбир (зачин); везивни агенси за сладолед; 

лед, природни или вештачки; лед за освежавање; 

глукоза за кулинарску намену; глутен припремљен 

као храна, прекрупа за људску исхрану; сирће, кечап 

(сос); какао напици са млеком; пића од кафе са 

млеком; пића од чоколаде са млеком; средства за 

подизање теста; квасац; материјали за везивање 

кобасица; колачићи од бадема (слатка пецива); 

макарони; млевени кукуруз; кукуруз, млевени; 

кукуруз, пржени; пржени кукуруз; хлеб; малтоза; 

меласа за исхрану; златни сируп (шећерни сируп), 

меласа; ментол за посластице, мед; ољуштени јечам; 

сенф; орашчићи; резанци; танки резанци; пите; 

млевени јечам; сендвичи; пастиле (бомбоне); пецива; 

пти-бер кекс; векне хлеба; зачинска паприка; пице; 

бибер; брашно од кромпира; пудинг; пралине; 

равиоли; слатки корен (слаткиши); пиринач; шафран 

(зачин); саго, сосови (додаци храни); целерова со; 

гриз; шербет (ледени); шербет (залеђени); шпагети; 

тапиока; брашно тапиоке; тарт (слатка пита без 

горње коре), арома ваниле за кулинарске намене; 

ванилин (замена за ванилу); резанци за супу; пите од 

меса; векна са месом; средства за омекшавање меса 

за употребу у домаћинству; сладолед на воденој 

основи; прашак за прављење сладоледа; слаткиши од 

бадема; посластице од кикирикија; ароме, које нису 

етарска уља; ароме за пића, изузев етарских уља; 

млевени овас; ољуштени овас; храна на бази овса; 

овсене пахуљице; овсено брашно; штапови од 

слатког корења (посластица); пивско сирће; пића на 

бази кафе; пића на бази какаоа; пића на бази 

чоколаде; замене за кафу; бомбоне; чипс (производ 

од житарица); чау-чау (зачин); кус-кус (гриз); сладни 

екстракти за храну; слад за људску исхрану; 

прополис (пчелињи производ); прополис; релиш 

(додатак јелу); матични млеч; морска вода за кување; 

суши; умак од парадајза; мајонез; крекери; енглески 

крем; воћни желе (слаткиши); мусли; колачи од 

пиринча; умак, сос од соје; смрзнити 

јогурт(посластичарски); чатни (додатак јелима); 

пролећне ролнице; тако; тортиље; ледени чај; напици 

од чаја; преливи за салату; хлебне мрвице; табуле, 

либанска салата; алва; киш; сосови за месо (умаци); 

паста од соје (додатак јелима); мисо (додатак 

јелима); грицкалице на бази житарица; грицкалице 

на бази пиринча; сува зрна кукуруза без љуске; 

кукурузни гриз; прашак за пециво; бикарбона сода за 

кување; сода бикарбона за кување; конзервисане 

баштенске траве (зачини); готови оброци од 

резанаца; глазуре за колаче; чоколадни мусеви; 

десерти у облику муса (слаткиши); воћни преливи 

(сосови); маринаде; сендвичи са сиром (чизбургери); 

песто (сос); глазуре за шунку; ланено семе за 

кулинарску употребу (зачин); семе лана за 

кулинарску употребу (зачин); пшеничне клице за 

људску исхрану; високопротеинске плочице од 

житарица; тартар крем за кување; глутенски додаци 

за кулинарске намене; сосови за тестенине; плочице 

од житарица; палмин шећер; тесто, полупрерађен 

производ; цветови или лишће као замена за чај; тесто 

за слатка пецива; вареники (пуњене кнедле); 

пељмени (кнедле пуњене месом); чоколадни украси 

за торте; украсне бомбоне за торте; коштуњаво воће 

са чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво воће 

у праху; бели лук у праху (зачин); баози (тесто са 

надевом); пиринчана каша за кулинарске намене; 

јиаози (пуњене кнедле); буритоси; намази на бази 

чоколаде; чололадни намази који садрже орашасте 

плодове; кнедле на бази брашна; сируп од агаве 

(природни заслађивач); стаклене глазуре; 

дехидрисана јела чији је главни састојак пиринач; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; лиофилизована јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; лиофилизована јела чији је 

главни састојак тестенина; дехидрисана јела чији је 

главни састојак тестенина; напици на бази камилице; 

млечни карамел крем; бибимбап (мешавина пиринча 

са поврћем и јунетином); онигири (пиринчане 

куглице); инстант пиринач; сендвич са виршлама; 
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коцке леда; прерађено семе за употребу као зачин; 

сусамово семе (зачин); пикалили; киноа, прерађена; 

булгур; хељда, прерађена; брашно од хељде; сос од 

бруснице (зачин); сос од јабука (зачин); крутони; 

ломпер (палачинке на бази кромпира); зефир 

(посластица); пастила (посластица); сенбеи 

(пиринчани крекери); кимчи (палачинке од 

укисељеног поврћа); стругани лед са заслађеним 

црвеним пасуљем; ментол бомбоне за освежавање 

даха жвакаће гуме за освежавање даха; удон резанци; 

соба резанци.  

Кл. 31:  агруми (јужно воће), свежи; орашасто воће; 

животињска менажерија, живе животиње; храна за 

животиње; дрвеће; стабла дрвећа; жбуње; овас (зоб); 

бобичасто воће, свеже; со за стоку; репа, свежа; 

мекиње; необрађено сирово дрво; дрвено иверје за 

производњу дрвене пулпе; дебла са скинутом кором; 

кокосов орах, сиров; шећерна трска; рогач, сиров; 

семе житарица, непрерађено; гљиве, свеже; клице 

печурки за размножавање; сточне погаче; уљасте 

погаче; кестен, свеж; креч за животињску исхрану; 

корен цикорије; цикорија, свежа; бисквити за псе; 

лимун, свеж; љуска кокосовог ораха; кокос; храна за 

птице, погача од уљане репице за стоку; краставци, 

свежи; хмељне шишарке; каша од мекиња за исхрану 

животиња; копра; свеже поврће; бундеве, свеже; јаја 

за узгој, оплођена; слама за покривање компоста; 

отпади од дестилације за животињску конзумацију; 

помије; узгајана стока; препарати за товљење 

животиња; брашно од пиринча за сточну исхрану; 

пасуљ, свеж; цвеће, природно; цвеће, за декорацију, 

осушено; полен (сировина), сено; храна за јачање 

животиња; храна за стоку; сточна храна; пшеница; 

воће, свеже; травњаци, природни; трава, природна; 

смрекине бобице; семенске клице за ботаничке 

сврхе; зрневље (житарице); семе за животињску 

конзумацију; семе за садњу; семење; зобена крупица 

за живину; баштенска трава, свежа; биљке; саднице; 

хмељ; орах биљке коле; зелена салата, свежа; сочиво, 

свеже; квасац за исхрану животиња; плута, сирова; 

ланено брашно (сточна храна); подлоге за животиње; 

тресетне подлошке, простирке; кукуруз; кукурузна 

сточна погача; слад за врење и дестилацију; комина; 

остаци воћа (комина); лешник, свеж; брашно за 

животиње; цветне луковице; луковице; црни лук, 

свеж; маслине, свеже; поморанџе, свеже; јечам; 

коприва; сламене простирке; слама (сточна храна); 

каша за товљење стоке; риба, жива; винова лоза; 

борова шишарка; бибер (биљка); биљке, сушене, за 

декорацију; празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир, 

свеж; препарати за живину носиље; стајска храна за 

животиње, корење за исхрану животиња; грожђе, 

свеже; рабарбара, свежа; жбунови ружа; раж; јестив 

сусам, непрерађен; тартуфи, свежи; талог након 

дестилације; живина, жива; алгаровила за 

животињску исхрану; бадем (воће); кикирики, свеж; 

брашно од кикирикија за животиње; погаче од 

кикирикија за животиње; нус-производи прераде 

житарица за исхрану животња; остаци након прераде 

шећерне трске (сировина); храна за кућне љубимце; 

сирова кора дрвета; напитци за кућне љубимце; 

пиринач, непрерађен; алое вера биљке; спанаћ, свеж; 

семе лана за исхрану животиња; ланено семе за 

исхрану животиња; брашно од семена лана за 

исхрану животиња; ланено брашно за исхрану 

животиња; пшеничне клице за исхрану животиња; 

артичоке, свеже; бели лук, свеж; тиквице, свеже; 

јестиво семе лана, непрерађено; јестиве семенке 

лана, непрерађене, аранжмани од свежег воћа; 

непрерађени клипови кукуруза шећерца (ољуштени 

или неољуштени); киноа, непрерађена; хељда, 

непрерађена.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; але 

пиво од ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво; 

пивски слад; безалкохолни воћни напици; пића од 

сурутке, препарати за прављење напитака; 

концентрати за прављење напитака; воћни сокови; 

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

газиране воде; литијум вода, минерална вода (пиће); 

вода; стоне воде, шира; лимунаде; екстракти хмеља 

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

за лимунаде, препарати за прављење ликера; 

сладовина; шира (неферментисана); бадемов сируп; 

сода вода; шербети (пића); сок од парадајза (пиће); 

безалкохолна пића; пилуле за газирање пића, 

прашкови за газирање пића, газирана вода; 

сарсапарила (безалкохолни напитак); аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар 

(безалкохолни); изотоници; сок од јабуке, 

безалкохолни; квас (безалкохолни напитак); 

безалкохолни напици на бази меда; смутис (кашасти 

напици од воћа или поврћа); безалкохолна пића од 

алое вера; коктели на бази пива; напици од соје, осим 

замена за млеко; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици на бази пиринча, који нису 

замена за млеко; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

освежавајућа безалкохолна пића; јечмено вино 

(пиво); енергетска пића.  

Кл. 33:  ликер од пеперминта; воћни екстракти, 

алкохолни битери (горка алкохолна пића); ликер од 

аниса; анисет (ликер); аперитиви; арак; дестилована 

пића; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви 

(ликери и жестока пића); вино; ликери; медовина; 

киршч, вишњевача; жестока пића; бренди; пикет; 

крушковача; саке; алкохолна есенција; алкохолни 

екстракти, алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; алкохол од пиринча; рум; 

водка; помешана алкохолна пића, која нису на бази 

пива; нира(алкохолно пиће на бази шећерне трске).   

Кл. 41:  академије (образовне); услуге разоноде; 

организовање такмичења (образовних или забавних); 
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издавање текстова, осим рекламних текстова; 

настава, обука; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; услуге зоолошких вртова; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конгреса; информисање о образовању; испити из 

области образовања; услуге клубова здравља 

(здравствено и фитнес вежбање); услуге забаве које 

пружају кампови за одмор; организовање спортских 

такмичења; планирање забава (забава); практична 

настава (обука путем демонстрације); припрема и 

вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица (обука); 

професионално усмеравање (саветовање у вези са 

образовањем или обуком); обука (тренирање); 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

услуге обуке које се пружају путем симулатора.  

Кл. 43:  услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски), кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге кафетерија; обезбеђење услова за камповање, 

услуге кантина, изнајмљивање привременог 

смештаја; пансионске услуге; услуге изнајмљивања 

кућа за одмор; услуге хотела; услуге ресторана; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; пансион за животиње; услуге барова; услуге 

кампова за одмор (смештај); изнајмљивање 

покретних грађевинских објеката; резервисање 

привременог смештаја; услуге мотела; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

апарата за кување; прављење скулптура од хране; 

услуге пријема за привремени смештај 

(организовање долазака и одлазака).  
 

(111) 76877 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2069 (220) 18.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LTD., SCIENCE BASED INDUSTRIES CAMPUS, 

HAR HOTZVIM, P.O.BOX 1142 , JERUSALEM 

91010, IL 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & PARTNERS ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LESS MIGRAINE, MORE 

MOMENTS 

(511) Кл. 16:  штампани материјали који се односе на 

лечење мигрене.  

Кл. 41:  пружање информација у вези са лечењем 

мигрене.  
 

(111) 76878 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2074 (220) 18.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) United States Polo Association  , 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 

33401, US 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.20; 03.03.17; 03.03.24; 21.03.07; 

24.17.02; 27.05.01  

(511) Кл. 35:  услуге малопродајних радњи и услуге 

онлајн малопродајних радњи у области одеће, 

одевних предмета и модних додатака; оглашавање и 

рекламирање везано за малопродајне услуге.  
 

(111) 76879 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2075 (220) 18.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) ENSIONIX d.o.o., Василија Острошког 69а, 

Београд, Сурчин, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 16.03.11; 24.05.03; 24.17.03; 25.01.01; 25.01.06; 

26.04.06; 27.05.01; 27.07.23; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер, снимљени; 

рачунарски програми (софтвери који се могу 

преузети), апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати.  

Кл. 41:  организовање такмичења.  
 

(111) 76880 (181) 19.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2079 (220) 19.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 
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(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

PROPOLKI 

(511) Кл. 5:  медицински кондиторски производи, 

витамини, минерали, фармацеутски препарати.  

Кл. 30:  шећер, мед, прополис за људску исхрану, 

кондиторски производи.   
 

(111) 76881 (181) 19.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2080 (220) 19.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited 

liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 

Indiana 46268, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

ZELACORE 

(511) Кл. 5:  хербициди за употребу у пољопривреди.  
 

(111) 76882 (181) 20.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2086 (220) 20.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) European Refreshments, Southgate, Dublin 

Road, Drogheda, County Meath, IE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & PARTNERS ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

EVOLAIT 

(511) Кл. 29:  млеко, ароматизовано млеко, 

кондензовано млеко, протеинско млеко, сојино 

млеко, напици на бази млека и јогурта, јогурт, јогурт 

за пиће, течни јогурт, ароматизовани течни јогурт; 

кукурузни напици, напици на бази ферментисане 

кукурузне каше.  

Кл. 30:  кафа, чај, укључујући екстракт чаја; воћни 

чајеви, биљни чајеви, чајеви од житарица и чајеви 

биљног порекла; ледени чај; напици од чаја; 

препарати за спремање горе наведених пића; какао, 

шећер, пиринач, тапиока, саго, замене за кафу; 

брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и 

кондиторски производи; сладоледи; мед, меласа; 

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

(додаци јелу); зачини; лед (замрзнута вода).  

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

безалкохолна пића укључујући воду са аромом воћа, 

газирана пића; енергетска пића и изотоници; 

безалкохолна пића са аромом чаја; воћни напици и 

воћни сокови; сирупи и други препарати за 

прављење напитака.  

(111) 76883 (181) 20.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2103 (220) 20.12.2018. 

 (151) 23.04.2019. 

(732) Pierre Balmain S.A.S., 44, rue Francois 1er, 

75008 Paris, FR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & PARTNERS ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BALMAIN 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, за вагање, мерење, сигнализацију, 

контролу (инспекцију), спасавање и наставу; 

оптички апарати и инструменти, укључујући 

наочаре, оптичка сочива, наочаре за сунце, рамове за 

наочаре, кутије за наочаре; апарати за снимање, 

пренос и репродуковање звука или слике; магнетни 

носачи података, дискови за снимање; механизми за 

апарате који се покрећу новцем; регистар касе, 

рачунске машине и опрема за обраду података; 

рачунари, таблет рачунари, футроле за таблет 

рачунаре, лаптоп рачунари, ноутбук рачунари, 

носиви рачунари; слушалице; мобилни телефони; 

штитници главе за спорт, заштитни шлемови, 

заштитне кациге за спорт, визири за шлемове.  

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

укључујући прстење, минђуше, наруквице, брошеве, 

ланчиће, огрлице; игле; алке од племенитих метала 

за кључеве, копче за накит, накит за шешире, перле 

(накит); украсне игле; привесци за кључеве 

(прстенови за кључеве са ситним украсима или 

украсним привесцима); дугмад за манжетне; игле за 

кравату; драго камење, полудраго камење; кутије за 

накит, кутије за излагање накита.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже; кутије од коже или 

вештачке коже, кутије за шешире од коже; кожни 

додаци за намештај; торбе (коверте, кесе) од коже за 

паковање; ручне торбице; торбе за алат (празне); 

руксаци; торбе за плажу; торбе за куповину са 

точкићима; торбе које се носе преко рамена; школске 

и ђачке торбе, торбице за ношење око струка; путне 

торбе за одећу; путни комплети (кожна роба); кожни 

каишеви; актен ташне, актовке; женске ташне; 

козметичке торбице, празне; џепни новчаници; 

новчаници од плетеног метала за кованице; футроле 

за кредитне картице (новчаници); футроле за 

кључеве; животињска кожа; кофери и путне торбе; 

кишобрани, сунцобрани и штапови за ходање; 

бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, 

поводци и одећа за животиње.  

Кл. 25:  одећа, укључујући хаљине, сукње, подсукње, 

сукње-панталоне, одела, одела са сукњом, вечерња 

одела, панталоне, шорцеве, бермуда шорцеве, гаћице 

за бебе (доњи веш), кошуље, блузе, боди (женско 
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рубље), радне комбинезоне, мајице, дукс мајице, 

прслуке, јакне (одећа), плетене џемпере на копчање, 

џемпере, пуловере, пелерине, виндјакне, капуте, 

габардене (одећа), водоотпорну одећу, крзно (одећа); 

крзнени шалови, ешарпе за ношење, шалови, мараме, 

рукавице (одећа), кравате, каишеви (одећа), кратке 

чарапе, женске чарапе; женске најлонске чарапе, 

женски доњи веш, доњи веш, пиџаме, собни огртачи, 

одећа за купање / купаћи костими, бадемантили, 

трегери, маске за спавање; обућа, укључујући 

ципеле, сандале, елегантне женске ципеле са 

високим потпетицама, мокасине, чизме, чизмице, 

папуче; покривала за главу укључујући шешире, 

беретке; капе (за главу), маске за спавање.  

Кл. 35:  пословно управљање; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга; пословно 

управљање; пословно управљање за сценске 

уметнике; маркетинг; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање сајмова у 

комерцијалне или рекламне сврхе; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; рекламирање на рачунарској мрежи; 

услуге малопродаје и велепродаје апарата и 

инструмената научних, поморских, геодетских, 

фотографских, кинематографских, оптичких, за 

вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу, апарата за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике, 

магнетних носача података, дискова за снимање, 

механизма за апарате који се покрећу новцем, 

регистар каса, рачунских машина и опреме за обраду 

података, рачунара, таблет рачунара, футрола за 

таблет рачунаре, лаптоп рачунара, ноутбук рачунара, 

носивих рачунара, слушалица, мобилних телефона, 

штитника главе за спорт, заштитних шлемова, 

заштитних кацига за спорт, визира за шлемове, 

драгоцених метала и њихових легура, накита, драгог 

камења, полудрагог камења, коже и имитације коже, 

кутија од коже или вештачке коже, кутија за шешире 

од коже, кожних додатака за намештај, торби 

(коверте, кесе) од коже за паковање, ручних торбица, 

торби за алат (празних), руксака, торби за плажу, 

торби за куповину са точкићима, торби које се носе 

преко рамена, школских и ђачких торби, торбица за 

ношење око струка, путних торби за одећу, путних 

комплета (кожне робе), кожних каишева, актен 

ташни, актовки, женских ташни, козметичких 

торбица, празних, џепних новчаника, новчаника од 

плетеног метала за кованице, футрола за кредитне 

картице (новчаника), футрола за кључеве, 

животињске коже, кофера и путних торби, 

кишобрана, сунцобрана и штапова за ходање, бичева, 

сарачке и седларске опреме, огрлица, поводаца и 

одеће за животиње, одеће, обуће и покривала за 

главу; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

апарата и инструмената научних, поморских, 

геодетских, фотографских, кинематографских, 

оптичких, за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу, апарата за снимање, 

пренос и репродуковање звука или слике, магнетних 

носача података, дискова за снимање, механизма за 

апарате који се покрећу новцем, регистар каса, 

рачунских машина и опреме за обраду података, 

рачунара, таблет рачунара, футрола за таблет рачунаре, 

лаптоп рачунара, ноутбук рачунара, носивих рачунара, 

слушалица, мобилних телефона, штитника главе за 

спорт, заштитних шлемова, заштитних кацига за спорт, 

визира за шлемове, драгоцених метала и њихових 

легура, накита, драгог камења, полудрагог камења, 

коже и имитације коже, кутија од коже или вештачке 

коже, кутија за шешире од коже, кожних додатака за 

намештај, торби (коверте, кесе) од коже за паковање, 

ручних торбица, торби за алат (празних), руксака, 

торби за плажу, торби за куповину са точкићима, торби 

које се носе преко рамена, школских и ђачких торби, 

торбица за ношење око струка, путних торби за одећу, 

путних комплета (кожне робе), кожних каишева, актен 

ташни, актовки, женских ташни, козметичких торбица, 

празних, џепних новчаника, новчаника од плетеног 

метала за кованице, футрола за кредитне картице 

(новчаника), футрола за кључеве, животињске коже, 

кофера и путних торби, кишобрана, сунцобрана и 

штапова за ходање, бичева, сарачке и седларске опреме, 

огрлица, поводаца и одеће за животиње, одеће, обуће и 

покривала за главу.  
 

(111) 76884 (181) 13.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2037 (220) 13.12.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, 

California 92122, US 

(740) Петошевић д.о.о., Булевар Ослобођења 87, 

11000 Београд 

(540) 

NEXTSEQ 

(511) Кл. 1:  реагенси, тестови, ензими, хемијски 

препарати, биолошки узорци људског ткива или 

телесних течности човека, животињског ткива или 

телесних течности животиња, културе 

микроорганизама, биљна ткива и нуклеотиди за 

научну и истраживачку употребу, који нису за 

медицинску или ветеринарску употребу; комплети 

реагенса који се првенствено састоје од нуклеотида, 

реагенаса, супстрата ензима, пуфера, хемијских 

препарата, биолошких препарата у виду људског 

ткива или телесних течности човека, људског тела, 

животињског ткива или телесних течности 

животиња, култура микроорганизама, биљних ткива 

и ензима за научне и истраживачке потребе, који 

нису за медицинску и ветеринарску употребу.  
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Кл. 5:  реагенси, клинички дијагностички реагенси, 

медицински дијагностички тестови за медицинске и 

дијагностичке сврхе, ензими, нуклеотиди, пуфери, 

хемијски реагенси, биолошки препарати у виду 

људског ткива или телесних течности човека, 

животињског ткива или телесних течности 

животиња, културе микроорганизама, или биљна 

ткива за медицинске и ветеринарске сврхе.  

Кл. 9:  рачунарски хардвер и софтвер за употребу са 

медицинском опремом за надзор пацијената за 

пријем, обраду, преношење и приказивање података 

у области секвенцирања нуклеинске киселине, 

генотипизације, медицинске дијагностике, 

ветеринарске дијагностике, клиничке дијагностике, 

медицинских истраживања, ветеринарских 

истраживања, дијагностичких истраживања, 

клиничких истраживања, развоја лекова, 

истраживања развоја лекова, медицинских 

лабораторијских испитивања, ветеринарских наука и 

истраживања, природних наука, биологије, 

микробиологије, биотехнологије, пољопривреде, 

форензике, безбедности хране, метагеномике, 

генетике; научни апарати и инструменти, наиме, 

секвенцер нуклеинске киселине за лабораторијску 

употребу у области секвенцирања нуклеинске 

киселине, генотипизације, медицинске дијагностике, 

медицинских истраживања, ветеринарских 

истраживања, дијагностике, клиничких 

истраживања, развоја лекова, истраживања развоја 

лекова, медицинских лабораторијских истраживања, 

ветеринарских наука и истраживања, природних 

наука, биологије, микробиологије, биотехнологије, 

пољопривреде, форензике, безбедности хране, 

метагеномике и генетике.   

Кл. 10:  клинички и медицински дијагностички 

инструменти, наиме, секвенцери нуклеинске 

киселине; научни апарати и инструменти, наиме, 

секвенцери нуклеинске киселине за употребу у 

медицинској и ветеринарској дијагностици и 

медицинском и ветеринарском лечењу.  
 

(111) 76885 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-663 (220) 15.04.2016. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) Emergo barovi d.o.o. Beograd, Гаврила 

Принципа бр.7, 11000 Београд, RS 

(740) Весна Гаковић Анђелић, Др. Агостина Нета 22, 

11070 Нови Београд 

(540) 

SHOOTIRANJE 

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

кафом, заменом кафе, какаом, чоколадом или чајем; 

фрапеи; пића од сладоледа; врућа чоколада; ароме за 

пића, изузев етарских уља.  

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

безалкохолна пића, безалкохолни напици на бази 

меда; воћни напици и воћни сокови; енергетска пића; 

смутис (кашасти напици од воћа или поврћа); 

спортска пића; шербети (пића); безалкохолна 

ароматизована пића; нискокалорична безалкохолна 

пића; газирана безалкохолна пића, негазирана 

безалкохолна пића; минерална вода (пиће), газирана 

вода, сода вода; пића на бази пива; аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; коктели на 

бази пива; сокови од поврћа (пића); флаширана вода 

за пиће; сирупи и други препарати за производњу 

пића, препарати за прављење ликера.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива), жестока пића 

и ликери, окрепљујућа жестока пића са екстратима 

биља (homeishu), куракао, ракија, клековача, 

јабуковача, медовина, крушковача, саке, киршч, 

вишњевача, џин, бренди, виски, рум, водка, нира 

(алкохолно пиће на бази шећерне трске), baijiu 

(кинеско пиће на бази дестилованог алкохола), 

пикет, вино, купиново вино (Bokbunjaju), напици са 

вином (шприцери), сангрија, amontillado (врста 

шерија), дигестиви (ликери и жестока пића), 

дестилована пића, дестилована жестока пића, cordials 

(алкохолна пића), алкохолна пића која садрже воће, 

алкохолна пића која се могу јести, алкохолна пића на 

бази чаја, кафе или млека, алкохолна енергетска 

пића, аперитиви, аперитиви на бази жестоких пића, 

аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића, 

битери (горка алкохолна пића), арак; екстрати 

жестоких алкохолних пића; помешана алкохолна 

пића, која нису на бази пива; коктели, готови 

алкохолни коктели, готови коктели од вина; 

алкохолни пунчеви; ароматизована алкохолна пића; 

воћни екстракти, алкохолни; желеи са алкохолом.  

Кл. 35:  оглашавање, маркетинг и рекламирање, 

нарочито оглашавање, маркетинг и рекламирање 

алкохолних и безалкохиолних пића, пива, кафе или 

чајева, као и ресторана и барова; вођење послова, 

нарочито вођење послова у ресторанима и баровима; 

пословно управљање и организационо саветовање 

привредним друштвима и привредним делатностима 

које се односе на продају алкохолних и 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева, као и на 

ресторане и барове; помоћ у раду и пословном 

управљању привредним друштвима, нарочито помоћ 

у раду и пословном управљању ресторанима и 

баровима; помоћ у вођењу послова или 

комерцијалних функција трговачких и услужних 

привредних друштава, нарочито помоћ у вођењу 

послова или комерцијалних функција ресторана или 

барова; услуге које пружају привредна друштва која 

се баве оглашавањем и рекламирањем, тако што за 

рачун других комуницирају са јавношћу путем свих 

медија, рекламирајући све врсте роба и услуга, а 

нарочито рекламирајући алкохолна и безалкохолна 
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пића, пива, кафу или чајеве, као и услуге које 

обављају ресторани и барови; пословне саветодавне 

услуге везане за отварање и развој ресторана и 

барова; стручне услуге о пословној ефикасности за 

ресторане и барове; пословне процене за ресторане и 

барове; помоћ и консултације у вези са пословним 

организовањем и управљањем ресторанима и 

баровима; саветодавне услуге у вези са пословним 

управљањем ресторанима и баровима; услуге 

малопродаје, велепродаје и препродаје алкохолних и 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева; услуге 

набавке алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева (куповина робе за друге фирме); 

презентација робе и услуга, нарочито презентација 

алкохолних и безалкохолних пића, пива, кафе или 

чајева, као и ресторана и барова; услуге 

представљања и излагања производа у рекламне и 

комерцијалне сврхе, нарочито услуге представљања 

и излагања алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева у рекламне и комерцијалне сврхе; 

промоција продаје за друге, нарочито промоција 

продаје алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева за друге; организовање и вођење 

сајмова, изложби и других догађаја у комерцијалне 

или рекламне сврхе, нарочито организовање и 

вођење сајмова, изложби и других догађаја у вези са 

алкохолним или безалкохолним пићима, пивом, 

кафом или чајевима, као и у вези са ресторанима 

и/или баровима, у комерцијалне или рекламне сврхе; 

услуге подуговарања, autsorsing (помоћ у пословању) 

у области продаје алкохолних и/или безалкохолних 

пића, пива, кафе или чајева, као и у услужним 

делатностима које обављају ресторани и барови.  

Кл. 41:  образовне услуге и услуге оспособљавања за 

бармене, коктел мајсторе и баристе (стручњаке за 

припрему кафе), нарочито у вези са техникама 

припреме алкохолних или безалкохолних пића и 

коктела (алкохолних или безалкохолних), услуге 

образовања и оспособљавања у вези са пружањем 

ресторанских и клупских услуга; припремање обуке 

и обука (тренирање) за бармене, коктел мајсторе 

и/или баристе (стручњаке за припрему кафе); 

практична настава (обука путем демонстрације) за 

бармене, коктел мајсторе и/или баристе (стручњаке 

за припрему кафе); припрема и вођење течајева, 

семинара и радионица за бармене, коктел мајсторе и 

баристе (стручњаке за припрему кафе) (обука); 

разонода, услуге разоноде, информативне и 

саветодавне услуге у вези са забавом и разонодом, 

информативне услуге у вези са улазницама за 

забавне догађаје, планирање и организовање забава 

(забава), организовање забавних такмичења, 

интерактивна забава; клупске услуге (забавне или 

образовне), услуге дискотека, услуге ноћних клубова 

(забава); организовање изложби, фестивала и других 

догађаја за забавне или образовне потребе, 

организовање изложби, фестивала и других догађаја 

у вези са ресторанским и клупским услугама, као и у 

вези са алкохолним и/или безалкохолним пићима, а 

нарочито коктелима (алкохолним или 

безалкохолним); издавање часописа и брошура у 

вези са алкохолним или безалкохолним пићима, 

нарочито алкохолним или безалкохолним коктелима, 

као и у вези са забавом, ресторанима, баровима и/или 

клупским услугама, издавање материјала за обуку 

бармена, коктел мајстора и/или бариста (стручњака 

за припрему кафе), електронско издаваштво у вези са 

забавом, ресторанима, баровима и клубовима, као и у 

вези са пићима, кафом или чајевима, а нарочито 

алкохолним и безалкохолним пићима и коктелима 

(алкохолним или безалкохолним); организовање и 

извођење представа, организовање и извођење 

представа уживо, нарочито организовање и извођење 

забавних и образовних догађаја уживо из области 

припремања алкохолних и безалкохолних пића и 

коктела (алкохолних или безалкохолних); клубови 

обажавалаца (фан клубови), нарочито клубова 

обожавалаца коктела (алкохолних или 

безалкохолних), организовање клубова обожавалаца, 

нарочито организовање клубова обожавалаца 

коктела (алкохолних или безалкохолних); 

дегустација алкохолних или безалкохолних пића, а 

нарочито алкохолних или безалкохолних коктела 

(забавне услуге), дегустација алкохолних или 

безалкохолних пића, а нарочито алкохолних или 

безалкохолних коктела (образовне услуге); 

организовање демонстрација припремања 

алкохолних или безалкохолних пића, а нарочито 

алкохолних или безалкохолних коктела, у забавне 

или образовне сврхе.  

Кл. 43:  услуге ресторана, барова, коктел барова, 

кафеа и кафетерија, услуге барова који сервирају 

првенствено коктеле (алкохолне или безалкохолне), 

услуге клуба за понуду хране и пића, а нарочито 

услуге клуба за понуду коктела (алкохолних или 

безалкохолних), кафићи, пабови; услуге 

обезбеђивања хране и пића, обезбеђивање хране и 

пића у ресторанима и баровима; пружање услуга 

пића, нарочито пружање услуга пића у коктел 

баровима; припрема хране и пића, припрема и 

достава хране и пића за банкете, припрема и достава 

хране и пића за коктел забаве, припрема алкохолних 

или безалкохолних пића, а нарочито припрема 

коктела (алкохолних или безалкохолних), припрема 

хране и пића за непосредно конзумирање; пружање 

хране и пића, услуге дегустације алкохолних или 

безалкохолних пића, а нарочито алкохолних или 

безалкохолних коктела (пружање пића), пружање 

хране и пића за госте у ресторанима и баровима, 

пружање хране и пића у интернет кафеима, пружање 

хране и пића у мобилном ресторану-камиону; 

сервирање хране и пића, сервирање хране и пића у 
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ресторанима и баровима, сервирање хране и пића за 

госте у ресторанима и баровима, сервирање хране и 

пића у интернет кафеима, сервирање чаја, кафе, 

какаа, газираних пића и воћних сокова, сервирање 

алкохолних пића и коктела (алкохолних или 

безалкохолних); услуге хране и пића за понети; 

консултантске услуге у вези са техникама припреме 

алкохолних или безалкохолних пића, а нарочито 

коктела (алкохолних или безалкохолних); пружање 

информација у вези са баровима, пружање 

информација у вези бартендинга; пружање 

информација у виду рецепата за пића, нарочито 

пружање информација у виду рецепата за коктеле 

(алкохолне или безалкохолне); пружање савета о 

рецептима за пића, нарочито пружање савета о 

рецептима за коктеле (алкохолне или безалкохолне); 

услуге ноћног клуба (послуживање пића); услуге 

организације банкета; услуге ресторана које 

укључују лиценциране барске садржаје; услуге 

коктел мајстора.  
 

(111) 76886 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2130 (220) 24.12.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) Colgate-Palmolive Company, а Delaware 

corporation, 300 Park Avenue, New York,  

10022 New York, US 

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

Београд 

(540) 

COLGATE DARE TO LOVE 

(511) Кл. 3:  немедицинске пасте за зубе, 

немедицинске течности за испирање уста.  
 

(111) 76887 (181) 25.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2143 (220) 25.12.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) Financial & Risk Organisation Limited, Five 

Canada Square, Canary Wharf, London England E14 

5AQ, GB 

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

11000 Београд 

(540) 

DATA IS JUST THE 

BEGINNING 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер и софтвер за 

мобилне апликације који се може преузимати са 

интернета и који садржи референтне информације из 

области финансија, инвестиција, пословања, вести; 

рачунарски програми за приступ разним базама 

података у областима пословања; комуникациони 

софтвер који олакшава пренос електронских 

података, обезбеђујући приступ базама података које 

пружају информације о пословању; рачунарски 

програми за употребу у трговању акцијама и 

обвезницама; рачунарски софтвер везан за 

прикупљање и дистрибуцију података, финансијске 

размене, трговање уделима у компанијама, трговање 

акцијама и финансијске трансакције; софтвер за 

рутирање и извршење налога за куповину и продају 

хартија од вредности који користе брокери, дилери и 

њихови купци; софтвер који се може преузимати са 

интернета и који пружа информације за коришћење у 

вези са провером клијента и анализом стања, 

информације о усклађености финансијских услуга са 

прописима и процена корпоративног ризика.  

Кл. 35:  услуге обезбеђивања прилагођених 

статистичких извештаја о демографским подацима; 

услуге пословне процене; услуге пословних 

информација; агенције за комерцијалне 

информације; услуге економског прогнозирања; 

услуге пословног истраживања; обезбеђивање 

статистичких информација; обезбеђивање 

информација у виду вести и коментара, анализа и 

извештаја о резултатима на тржишту и одређивању 

цене општинских обвезница и вести и анализа о 

новцу и усклађености корпоративног трезора, вести 

и анализе о спајањима и преузимањима, 

информације о власништву над корпорацијама, 

информације о корпоративним и финансијским 

руководиоцима, послови након обављeне трговине у 

виду трговинске обраде и наплате, алокације и 

поравнања рачуна на глобалним тржиштима хартија 

од вредности.  

Кл. 36:  обезбеђивање информација у вези са 

финансијским саветодавним услугама; обезбеђивање 

помоћи у истраживању у вези са финансијским 

саветодавним услугама; обезбеђивање прилагођених 

статистичких извештаја везних за финансијске 

податке; финансијска анализа; финансијско 

саветовање; фискалне процене; берзанске котације; 

електронски трансфер средстава; обезбеђивање 

финансијских информација о обвезницама; гаранције 

за обвезнице, комерцијална продаја и фондови за 

размену и улагање; финансијске услуге, наиме, 

обезбеђивање финансијских информација у виду 

тржишне трговине и информације о ценама за 

хартије од вредности; услуге подршке трговању у 

области финансијских хартија од вредности, наиме, 

поређење трговине, прикупљање, обрада, 

табелирање, дистрибуција, преговарање и извршење; 

обезбеђивање информација о трговању хартијама од 

вредности, наиме класификација хартија од 

вредности, брокера, дилера и издавалаца; рачунање, 

обезбеђивање и ажурирање у корист других индекса 

финансијских хартија од вредности и под-индекса; 

аутоматизоване финансијске услуге, наиме, он-лајн 

посредовање за хартије од вредности путем глобалне 
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рачунарске мреже; обезбеђивање он-лајн 

електронских рачунарских база података које садрже 

информације о хартијама од вредности путем 

глобалне рачунарске мреже; обезбеђивање 

информационих услуга у областима економских, 

финансијских, монетарних и берзанских 

информација, информације о валутној трговини.  

Кл. 42:  услуге софтвера као услуге (СааС) који 

садржи софтвер који обезбеђује финансијске 

информације у виду трговања, финансијских 

размена, трговинских наплата, информације о 

финансијским тржиштима, информацијама за 

употребу у робној трговини и прогнозирању; 

софтвер који се не може преузимати са интернета и 

који садржи финансијске информације, као и базе 

података јавних архива за употребу у вези са 

провером клијента и анализом стања, и проценом 

корпоративног ризика; софтвер који се не може 

преузимати са интернета и који садржи функције 

претраживања и повраћаја за јавне документе који 

пружају информације за коришћење у вези са 

провером клијента и анализом стања; истраживања и 

консултације у области обавештајних служби и 

безбедности.   
 

(111) 76888 (181) 25.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2144 (220) 25.12.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(300) 017923967  27.06.2018.  EM. 

(732) Kingspan Holdings (IRL) Limited, An Irish 

limited liability company, Dublin Road, Kingscourt, 

Co. Cavan, IE 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић , 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

JORIS IDE THERMOCONFORT 

(511) Кл. 17:  изолација у грађевинске сврхе; 

термоизолациони артикли и материјали; материјал за 

термоизолацију; изолационе навлаке за индустријске 

цеви; цевоводне облоге за изолацију; изолација за 

подземне цеви и резервоаре; фиберглас за изолацију; 

изолационе фолије; изолација за цеви; тканине за 

изолацију; фиберглас изолација за зграде; стаклена 

вуна за изолацију; флексибилна еластомерна 

топлотна изолација; изолациони материјал за 

кровове; изолациони материјали од пластике; 

метална фолија за изолацију; проширена 

полистиренска подна изолација; полиетиленска 

фолија за изолацију; унапред склопљене изолационе 

компоненте; камена вуна за изолацију; тканине од 

неорганских влакана за изолацију; производи и 

материјали за акустичну изолацију; изолациона 

плоча од минералне вуне; фибер плоча за употребу 

као изолација; полиуретанска пена ниске густине за 

изолацију; изолација у облику подне облоге; влакна 

импрегнирана синтетичким смолама за изолацију; 

полиуретанске фолије за употребу као грађевинска 

изолација; производи од гуме за изолацију; 

производи од синтетичке гуме за изолацију; 

изолационе пене за употребу у грађевини и градњи; 

полиуретанске облоге од пене за употребу као 

грађевинска изолација; тканине од вуне за употребу 

као изолација; тканине од органских влакана за 

употребу као изолација; фолије од пене за употребу 

као грађевинска изолација; тканине од хемијски 

произведених влакана за употребу као изолација; 

тканине ткане од керамичких влакана за употребу 

као изолација; материјали отпорни на топлоту 

(изолација); топлотна изолација од силиконске пене; 

лесонит плоче за изолацију од високе температуре; 

термоизолационе навлаке за вентиле; производи од 

штепаног памука за изолацију; штепано пуњење за 

изолацију; руно од полиестера за топлотну 

изолацију; пена за употребу као топлотна изолација; 

изолациони материјали за изолацију од топлоте; 

ламинати који садрже полиамидне пене за топлотну 

изолацију; изолације са заптивним функцијама за 

заштиту од топлоте; лаке плоче од минералне вуне за 

термоизолацију; термоизолациони материјал за 

изградњу поткровља; термоизолациони материјал 

који се користи у конверзији поткровља; акустична 

изолација за зграде; акустичне фолије за изолацију; 

преградни панели за акустичну изолацију; 

материјали од изолационе пене за употребу у 

грађевини и градњи; материјали за заптивање и 

изолацију; полиуретанске фолије за употребу у 

заптивању и изолацији зграда; изолациони филц; 

изолациони премази; изолационе фолије; изолационе 

табле; изолационе плоче; изолациони панели; 

изолациони малтер; изолационе тканине; изолациони 

материјали; изолационе супстанце; изолациони 

филери; плоче за изолацију; изолациони материјали 

за градњу; термоизолациони артикли; 

термоизолациони материјали; акустични изолациони 

панели; акустичне изолационе плоче; изолациони 

материјали за изолацију од звука.  

Кл. 19:  грађевински материјали (неметални).  
 

(111) 76889 (181) 05.10.2027. 

(210) Ж- 2017-1532 (220) 05.10.2017. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) Gujranwala Foods Industries (Pvt.) Ltd., 53/55-

A, S. I. E. # 2, Gujranwala, PK 

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

Маријана П. Козакијевић и Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

 

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 

110 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 04.05.21; 05.05.20; 26.01.02; 26.01.16; 26.01.18; 

27.03.02; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, бела, црна  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи, наиме, слаткиши 

за жвакање, обланде, кекси, пецива, желеи, лизалице, 

слаткиши, карамеле (тофи), жвакаће гуме, жваке и 

бомбоне; кафа, екстракти кафе, производи и напици на 

бази кафе, ледена кафа, чај, чајни екстракти, производи и 

напици на бази чаја; ледени чај; производи на бази слада; 

какао и производи и пица на бази какаа,чоколаде, 

чоколадни сируп, производи од чоколаде, препарати и 

пица на бази чоколаде; готове смеше за израду 

пекарских производа, хлеб, квасац, мед и замене за мед; 

житарице за доручак, мусли, кукурузне пахуљице, 

слатке плочице од житарица, житарице спремне за јело; 

производи од житарица, енергетске плочице, пиринач, 

тестенине, резанци; прехрамбени производи и 

грицкалице на бази пиринча, брашна и/или житарица, 

такође у виду готових јела; пице; сендвичи; сосеви; соја 

сос; кечап; производи за зачињавање хране, зачини, 

кондименти, преливи за салату, мешавине сосева, 

мајонез; сенф; сирће.   
 

(111) 76890 (181) 14.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1480 (220) 14.09.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(300) 304463019  17.03.2018.  HK. 

(732) Monster Energy Company, 1 Mоnster Way, 

Corona, California 92879, US 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића, укључујући газиране 

напитке и енергетске напитке; сирупи, концентрати, 

прашкови и препарати за прављење пића, укључујући 

газиране напитке и енергетске напитке.   
 

(111) 76891 (181) 24.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1533 (220) 24.09.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) Фабрика за прераду воћа и поврћа NECTAR 

DOO Бачка Паланка, Новосадски пут 9, Бачка 

Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 01.15.19; 05.03.15; 05.07.08; 11.01.02; 

25.07.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) црвена, зелена, сива, плава, светло сива, светло браон.  

(511) Кл. 30:  чај.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.  
 

(111) 76892 (181) 05.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1988 (220) 05.12.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) Флориан Ковач, Артемова 10, 23000 Зрењанин, RS 

(740) Снежана Сечујски, Булевар Војводе Степе 40, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.01; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24 

(591) црна, бела и сива  

(511) Кл. 17:  гумена једињења; латекс (гума); 

пластична влакна, која нису за текстилну употребу.   

Кл. 19:  акваријуми, структуре; вештачки камен; 

вишеслојне плоче од пластике за употребу у 

грађевинарству; водоотпорне плоче и панели, 

неметални, за градњу; грађевински материјали 

неметални; грађевински материјали од пластике; 

зидне плоче, неметалне; зидни панели, неметални; 

калупи за грађевинарство, неметални; неметалне 

зидне оплате, за грађевинарство; неметални 

грађевински материјали у облику плоча; неметални 

украсни рељефи и украсне ивице за употребу у 

грађевинарству; неметалне облоге за зидове, за 

грађевинарство; неткани текстилни материјали од 

синтетичких влакана за употребу у грађевинској 

индустрији; облоге, неметалне, за грађевинарство; 

пластичне зидне плоче, плоче за облагање, 

неметалне; плоче, неметалне, за грађевинарство; 

плоче од влакана (грађевински материјали).  
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Кл. 27:  зидне облоге; зидне облоге, нису од 

текстила; зидне облоге од пластике; отпорне тврде 

површинске облоге за подове, зидове и друге 

површине; украсне зидне декорације, нетекстилне.   
 

(111) 76893 (181) 27.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2159 (220) 27.12.2018. 

 (151) 24.04.2019. 

(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона, 

Вилине воде бб, Београд, RS 

(540) 

Actisens 

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

хуману и ветеринарску употребу, козметички препарати за 

негу коже, козметички препарати за мршављење, гелови за 

масажу који нису за медицинску употребу.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, дијететски додаци (додаци исхрани) за људе 

и животиње, спрејеви за медицинску употребу, 

витамински препарати, медицински чај, додаци за 

минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску 

употребу, хемијско-фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни 

ферменти за медицинску употребу, културе микро 

организама за медицинску и ветеринарску употребу, 

чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за 

људску и ветеринарску употребу.  

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

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

(111) 76894 (181) 25.02.2029. 

(210) Ж- 2019-277 (220) 25.02.2019. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60,  

8410001 Beer Sheva, IL 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MAXENTIS 

(511) Кл. 5:  пестициди, хербициди, инсектициди и 

фунгициди.  
 

(111) 76895 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2129 (220) 24.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(300) 88086563  21.08.2018.  US. 

(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

 Purchase, NY 10577, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., Булевар Ослобођења 87, 

11000 Београд 

(540) 

PEPSI FOR THE LOVE OF IT 

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића.  
 

(111) 76896 (181) 26.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2146 (220) 26.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Катарина Савић, Војводе Мицка Крстића 1М, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.07; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена pantone 361c.  

(511) Кл. 35:  дизајнирање рекламног материјала, 

писање рекламних текстова, рекламирање, 

оглашавање, објављивање рекламних текстова, 

дистрибуција рекламног материјала.  

Кл. 41:  образоване услуге и припремање обуке. 

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

истраживања и пројектовања у вези са њима: услуге 

инжењера и научника које се предузимају ради 

планирања, оцене, истраживања и извештавања у 

научним и технолошким областима (укључујући 

технолошке консултације).  
 

(111) 76897 (181) 05.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1987 (220) 05.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) CORP. JVJV DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD, 

Булевар Војводе Степе 12, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје 

хране и пића.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића у бистроима.  
 

(111) 76898 (181) 26.03.2029. 

(210) Ж- 2019-460 (220) 26.03.2019. 

 (151) 25.04.2019. 
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(732) AGROMARKET doo, Краљевачког батаљона 

235/2, 34000 Крагујевац, RS 

(540) 

HALT 

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

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 76899 (181) 02.04.2029. 

(210) Ж- 2019-487 (220) 02.04.2019. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

DUOTAM 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 76900 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2017 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића 

бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 08.01.09; 24.15.08; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 

27.07.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, беж, жута, наранџаста  

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 76901 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2016 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића 

бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 05.07.06; 08.01.09; 08.01.22; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07  

(591) љубичаста, бела,  црвена, беж, браон, 

наранџаста  

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 76902 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2018 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.09; 24.15.08; 24.15.11; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, бела, беж, жута, наранџаста, зелена, плава  

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 76903 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2010 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 
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(531) 03.04.07; 08.01.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, беж, жута  

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 76904 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2011 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 08.01.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) црвена, бела, беж, жута, зелена  

(511) Кл. 30:  посни кекс.  
 

(111) 76905 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2012 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 08.07.05; 11.01.02; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 

27.07.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, беж, жута, наранџаста  

(511) Кл. 30:  млевени кекс.  
 

(111) 76906 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2013 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 08.01.15; 11.01.02; 11.03.05; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 27.07.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, беж, жута, наранџаста  

(511) Кл. 30:  млевени кекс.  
 

(111) 76907 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2014 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 08.01.15; 11.01.02; 11.03.05; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 27.07.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) црвена, бела, беж, жута, наранџаста, зелена, браон  

(511) Кл. 30:  посни млевени кекс.  
 

(111) 76908 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2015 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 
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(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.07; 08.01.09; 18.04.02; 19.07.02; 19.07.10; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, бела, беж  

(511) Кл. 30:  слани крекер.  
 

(111) 76909 (181) 11.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2009 (220) 11.12.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS 

(740) Адвокат и патентни заступник Иван 

Тодоровић, Господар Јевремова 23/8, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

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

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 76910 (181) 14.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1823 (220) 14.11.2018. 

 (151) 25.04.2019. 

(732) POLAR FOOD d.o.o., Сурчински пут 1д, 11070 

Нови Београд, RS 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, светло плава, тамно плава, жута, бела.  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, џемови, компоти; млеко и млечни 

производи; конзервисана и замрзнута риба.  

Кл. 30:  замрзнути производи од брашна, колачи и 

посластице.   
 

(111) 76911 (181) 18.05.2028. 

(210) Ж- 2018-770 (220) 18.05.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) D.O.O. Centropak Niš, Александрово ББ,  

18252 Мерошина, RS 

(540) 

 

(531) 20.07.01; 20.07.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) бела, црвена, бордо и златна  

(511) Кл. 29:  супе; говеђа супа, повртна супа, кокошја 

бистра супа, крем супа од печурака, крем супа од 

парадајза, школарица супа, звездица супа са поврћем, 

пилећи и говеђи бујон; концентрати за пилећу и говеђу 

супу, састојци за припремање супе, кокосово брашно.   

Кл. 30:  чај нана, чај камилица, чај ртањски, чај 

хибискус, чај брусница, чај боровница, чај шипак, чај 

воћни, шлаг пена, шлаг крем, пудинг ванила, пудинг 

чоколада, пудинг карамела, пудинг јагода, какао, 

кукурузно брашно, млевени кукуруз, зачинска 

паприка; шећер; киноа, шећер у праху, прерађена 

куркума, зачини, бели лук у праху (зачин), ланено 

семе за кулинарску употребу (зачин), сос за гулаш, 

сос за шпагете, сос за рибљу чорбу, зачин од 

сушеног поврћа, палента.   

Кл. 31:  јестив сусам, непрерађен; кукуруз; киноа, чија, 

кукуруз кокичар, гриз, непрерађено јестиво семе лана.   
 

(111) 76912 (181) 21.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2124 (220) 21.12.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) Александар Алмажан, Доњи Катун, Доњи 

Катун, Варварин, RS 

(740) Иван Грбић, адвокат, Доситеја Обрадовића 9-11/6, 

Ћуприја 

(540) 
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(531) 05.09.17; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, зелена, бела.  

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

управља, ножеви, ножеви за сецкање; прибор за јело.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 76913 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2132 (220) 24.12.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) Горан Гавранчић, Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 11.03.02; 26.13.25  

(511) Кл. 20:  кошнице; кућица за псе; канцеларијски 

намештај; намештај осим радних клупа; бачве, каце, 

које нису од метала; даска за сечење; делови 

намештаја од дрвета; кутије од дрвета или пластике.   

Кл. 31:  орах; свеже поврће; семење; свеже грожђе.  

Кл. 33:  дестилисана, дестилована пића; вино; 

алкохолна пића; медовина.  
 

(111) 76914 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2135 (220) 24.12.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Сенћански пут 75, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) Кл. 1:  хемијски додаци за моторна возила.  

Кл. 3:  течности за чишћење ветробранских стакала.  

Кл. 4:  моторно гориво, погонско гориво.  
 

(111) 76915 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2136 (220) 24.12.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

 

(732) ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Сенћански пут 75, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 04.03.01; 24.17.04; 26.05.04; 26.05.15; 26.05.22; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, жута, зелена.  

(511) Кл. 4:  моторно гориво, погонско гориво.  
 

(111) 76916 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2137 (220) 24.12.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Сенћански пут 75, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.17; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 27.07.24  

(511) Кл. 4:  моторно гориво, погонско гориво.  
 

(111) 76917 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2138 (220) 24.12.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Сенћански пут 75, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) Кл. 4:  моторно гориво, погонско гориво.  
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(111) 76918 (181) 24.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2139 (220) 24.12.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Сенћански пут 75, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, златна,бела.  

(511) Кл. 4:  моторно гориво, погонско гориво.  
 

(111) 76919 (181) 30.10.2028. 

(210) Ж- 2018-1734 (220) 30.10.2018. 

 (151) 30.04.2019. 

(732) BNI Global, LLC, 11525 North Community House 

Road, Suite 475, Charlotte, North Carolina 28277, US 

(740) Адвокат Анђелка Д. Радовановић, Ресавска 84, 

11000 Београд 

(540) 

BNI 

(511) Кл. 35:  организација недељених, пословних 

састанака, у циљу развијања пословних односа на 

бази умрежавања, као и промоције пословних 

контаката; пружање могућности за умрежавање у 

виду група које за циљ имају да едукују своје 

чланове како да промовишу своје пословање.   
 

(111) 76920 (181) 28.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2174 (220) 28.12.2018. 

 (151) 08.05.2019. 

(732) "NATURA PANONICA" д.o.o. , Угриновачки 

пут 99-в, Београд - Земун, RS 

(740) Милош В. Милошевић, Македонска 30, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.04; 27.05.13; 27.05.21  

 

(511) Кл. 3:  сапуни и течни сапуни; парфимерија, 

етерична уља, козметика, креме, лосиони и шампони 

за косу; пасте за зубе.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни производи за употребу у медицини; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дезинфекциона средства.  

Кл. 40:  услуге механичке и хемијске обраде или промене 

органских или неорганских супстанци или предмета.  
 

(111) 76921 (181) 09.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1814 (220) 09.11.2018. 

 (151) 08.05.2019. 

(732) Душан Петровић, Јужноморавских бригада 

173, 16000 Лесковац, RS 

(740) Данило Пешић, Стојана Љубића б.б.,  

16000 Лесковац 

(540) 

 

(531) 02.01.11; 02.01.23; 09.07.19; 11.03.25; 27.05.01; 

27.05.11; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива.  

(511) Кл. 43:  кетеринг хране и пића; услуге 

ресторана.  
 

(111) 76922 (181) 07.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1791 (220) 07.11.2018. 

 (151) 08.05.2019. 

(732) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje "INPHARM Co" d.o.o., Батајнички 

друм 23, Београд - Земун, RS 

(540) 

CardiofortIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 76923 (181) 09.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1813 (220) 09.11.2018. 

 (151) 08.05.2019. 
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(732) DRUŠTVO ZA KONSULTANTSKE 

AKTIVNOSTI MARKER CRM DOO BEOGRAD-

NOVI BEOGRAD, Милентија Поповића 5в, Београд-

Нови Београд, RS 

(740) Драган Ступар, адвокат, Чингријина 9, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.06; 27.05.01; 29.01.12  

(591) pantone 2010c, pantone 433c, CMYK: Y 100 M 

25, CMYK: C 15 K 85  

(526) СЛИКЕ СРБИЈЕ  

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

управљање; канцеларијски послови.   

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.   
 

(111) 76924 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2068 (220) 18.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) THERMOWATT S.p.A., Via San Giovanni 

Battista, 21, 60011 ARCEVIA (ANCONA), IT 

(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35, Београд 

(540) 

S.H.E.  

(511) Кл. 9:  термостати, термостати за бојлере, 

термометри, електрични отпорници, електрични 

отпорници за бојлере, електрични отпорници за мале 

кућне апарате, електрични отпорници за кућне 

апарате, електрични и електронски контролни 

панели, електрични и електронски контролни 

уређаји за потпуну аутоматизацију система грејања, 

електронски управљачки системи и инструменти за 

котлове, грејачи воде и грејаче воде за централно 

грејање, електронске контроле за бојлере, аноде за 

бојлере и грејаче воде.  

Кл. 11:  бојлери, котлови за централно грејање, 

котлови, гасни котлови за централно грејање, 

инсталације централног грејања, инсталације за 

грејање, инсталације за загрејавање топле воде, 

грејачи за бојлере, електрични грејачи за кућне 

апарате.  
 

(111) 76925 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2078 (220) 18.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

 

(732) Александар Божовић, Карађорђева 23,  

15300 Лозница, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 09.07.25; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.04  

(591) плава  

(511) Кл. 33:  дестилована пића, жестока пића, 

дигестиви ( ликери и жестока пића ), вино, 

крушковача, алкохолна пића изузев пива  алкохолна 

пића која садрже воће.   
 

(111) 76926 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2093 (220) 18.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и 

маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,  

23000 Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.04; 19.07.01; 19.08.05; 25.01.18; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04  

(591) CMYK (Cyan-плава, Magenta-циклама Yellow-

жута и  Key(Black)-црна), тамно плава (pantone reflex 

blue C), жута (pantone 116 C), зелена (pantone 7740 

C), светло плава ()pantone 7461 C  

(511) Кл. 29:  уље.  
 

(111) 76927 (181) 18.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2101 (220) 18.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и 

маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,  

23000 Зрењанин, RS 
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(540) 

 

(531) 19.03.01; 25.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.04  

(591) CMYK (Cyan-плава, Magenta-циклама Yellow-

жута и  Key(Black)-црна), тамно плава (pantone reflex 

blue C), жута (pantone 116 C), светло жута (pantone 129 C) 

(511) Кл. 30:  сенф.  
 

(111) 76928 (181) 17.09.2024. 

(210) Ж- 2014-1367 (220) 17.09.2014. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) British American Tobacco Vranje AD and 

Philip Morris Operations a.d., Kralja Stefana 

Prvovenčanog 209, 17500 Vranje, RS i Bulevar 12. 

februar 74, 18000 Niš, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.03; 26.01.01; 26.01.12; 27.05.21; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.13  

(591) црвена, бела, златна  

(511) Кл. 34: цигарете; дуван; дувански производи; 

упаљачи; шибице; артикли за пушаче. 
 

(111) 76929 (181) 05.06.2028. 

(210) Ж- 2018-863 (220) 05.06.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) Привредно друштво "Књаз Милош-Натура" 

д.о.о., Кумодрашка 255, Београд, RS 

(540) 

AQUA UNA 

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

Кл. 32:  минералне воде, воде са аромом.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 76930 (181) 20.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2128 (220) 20.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) ZORAN ZAMAHAJEV PR RAČUNARSKO 

PROGRAMIRANJE I PROIZVODNJA 

ZANATSKOG PIVA ITASTRA KRUŠEVAC, 

Слатинска 33г, Крушевац, RS 

(540) 

VASILEVS 

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 76931 (181) 25.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2134 (220) 25.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) Ocean Speakeasy Bars, Теодора Драјзера 34, 

Београд, RS 

(740) Дејан Вуковић, адвокат, Владете Ковачевића 

2а, Београд 

(540) 

SPEAKEASY 

(511) Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

услуге барова, услуге кафеа, услуге кафетерија, 

услуге ресторана, услуге снек-барова.  
 

(111) 76932 (181) 25.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2142 (220) 25.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

FARMÁCEUTICA S.A., Avenida Presidente Jorge 

Alessandri R San Bernardo, Santiago, CL 

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

11000 Београд 

(540) 

PRUNELAX 

(511) Кл. 3:  препарати за бељење и друге супстанце за 

употребу при прању веша; препарати за чишћење, 

потирање, прање и рибање и абразивни препарати; 

сапуни; парфимеријски производ и, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; средства за чишћење зуба.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинске сврхе; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски додаци 

за људе и животиње; фластери, материјали за превијање; 

материјал за пуњење зуба, зубарски восак; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди, хербициди.  

Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, замрзнуте, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко и млечни 

производи; јестива уља и масти.   
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(111) 76933 (181) 20.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2090 (220) 20.12.2018. 

 (151) 09.05.2019. 

(732) "B SHOES FASHION" d.o.o., Аутопут за 

Загреб 20, 11080 Београд - Земун, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена gradient  

(511) Кл. 25:  балске ципеле; глежњаче; горњи делови 

обуће; горњи делови чизама; гумене ципеле; дрвена 

обућа, кломпе; дрвена обућа; ђонови за замену на 

ципелама; ђонови за обућу; еспадриле; женска обућа; 

женске ципеле; женске чизме; зимске чизме; јапанке 

[обућа]; кожне сандале у јапанском стилу; кожне 

папуче; кожне ципеле; кожни обруби за обућу; 

мокасине; мотоциклистичке чизме; мушка и женска 

обућа; мушка обућа; мушке ципеле; обућа; обућа за 

бебе; обућа за новорођенчад; обућа за плажу; обућа за 

планинарење; обућа за скијање на дасци; обућа, не за 

спортове; обућа, осим ортопедске обуће; одећа, обућа и 

капе за бебе и малу децу; одећа, обућа, покривала за 

главу; папуче; папуче за једнократну употребу; папуче 

за купатило; патике; планинарске ципеле; планинарске 

чизме; платнене патике; плесне ципеле; получизме; 

потпетице; потпетице за обућу; предњи делови ципела; 

радне ципеле; радне чизме; сандале; сандале за 

купатило; сандале кломпе; сандале у јапанском стилу 

од филца; свечане ципеле; скијашке чизме; спортска 

обућа; спортске ципеле; ципеле; ципеле за бебе; ципеле 

за голф; ципеле за јахање; ципеле за куглање; ципеле за 

риболов; ципеле за степовање; ципеле и чизмице за 

новорођенчад; чизме; чизме за јахање; чизме за кишу; 

чизме за планинарење; чизме за скијање на дасци; 

чизме за снег; чизме за спортове; чизме и ципеле.   
 

(111) 76934 (181) 05.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1981 (220) 05.12.2018. 

 (151) 10.05.2019. 

(732) DON DON proizvodno in trgovsko podjetje 

d.o.o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje, SI 

(740) Ана Мамић , Господар Јевремова 41, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, плава  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестива уља и маст.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао, замена кафе; тапиока, саго; 

шећер, мед, меласа; пиринач; брашно и производи од 

житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи; 

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

(као додаци); зачини; лед.   

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

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 76935 (181) 21.01.2029. 

(210) Ж- 2019-90 (220) 21.01.2019. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo     , Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

MONOCARD 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 76936 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1132 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац,  

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.05; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела, магента  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
 

(111) 76937 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1133 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 

120 ЗИС / RS / IPO 

 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац,  

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.05; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
 

(111) 76938 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1134 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац,  

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.24; 03.05.19; 03.05.24; 03.07.08; 

03.07.24; 26.04.02; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) жута, црвена, браон, плава, окер, тамно плава  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
 

(111) 76939 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1135 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац,  

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.12  

(591) пантоне 324 ц, пантоне 874 ц  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  

(111) 76940 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1136 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац, 

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.24; 06.01.02; 06.19.13; 19.01.08; 

26.04.05; 26.04.15; 29.01.15  

(591) пантоне 324 ц, бела, плава, светло браон, жута, 

светло и тамно зелена  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
 

(111) 76941 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1137 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац,  

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.19; 08.01.22; 26.04.02; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07  

(591) црвена, бела, браон, жута  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
 

(111) 76942 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1138 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац,  

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.24; 06.01.02; 06.19.13; 08.01.22; 

19.01.08; 26.04.05; 26.04.15; 27.05.01; 29.01.15  

(591) пантоне 324 ц, бела, плава, светло и тамно 

браон, жута, тамно и светло зелена, златна  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
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(111) 76943 (181) 17.07.2028. 

(210) Ж- 2018-1140 (220) 17.07.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) "Банат 1894" д.о.о. Вршац,  

Степе Степановића 6, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.24; 06.01.02; 06.19.13; 08.01.25; 

11.03.08; 19.01.08; 25.01.01; 26.04.05; 26.04.10; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) наранџаста, светло и тамно браон, жута, окер, 

бела, светло и тамно плава, зелена  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи.  
 

(111) 76944 (181) 10.04.2029. 

(210) Ж- 2019-544 (220) 10.04.2019. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд, RS 

(540) 

TRASTHER 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 76945 (181) 17.09.2028. 

(210) Ж- 2018-1500 (220) 17.09.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) Институт за хигијену и технологију меса, 

Каћанског 13, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, бордо и бела  

(511) Кл. 29:  месо; дехидрисано месо; замене за 

месо; замрзнуто месо; конзервисано месо; 

лиофилизовано месо; месо у конзерви; млевено месо; 

обрађено месо; пакована меса; пржено месо; 

припремљено месо; суво месо; сушено месо; усољено 

месо; месо, риба, живинско месо и дивљач; грицкалице 

од меса; екстракти живинског меса; желе од меса; замене 

за живинско месо; замене за месо на бази поврћа; 

замрзнуто-сушено месо; кувано месо, конзервирано; 

месо, живина и дивљач; месо, риба, живина и дивљач; 

мусеви од меса; чили са месом; галби [јело од 

грилованог меса]; конзервирано месо, риба, поврће и 

воће; текстурисани протеини поврћа за употребу као 

додаци месу; готова јела која се углавном састоје од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; пакована јела 

која се првенствено састоје од меса, рибе, живинског 

меса или поврћа; предјела која се првенствено састоје од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; смрзнута јела 

која се састоје првенствено од меса, рибе, живинског 

меса или поврћа; готова јела која се углавном састоје од 

замена за месо; паковани оброци који се углавном 

састоје од живинског меса; паковани оброци који се 

углавном састоје од меса.   
 

(111) 76946 (181) 07.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1795 (220) 07.11.2018. 

 (151) 13.05.2019. 

(732) ELITE FACE ACADEMY DOO NOVI SAD, 

Железничка  39, 21000, Нови Сад, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.13.03; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.13; 29.01.03 

(591) зелена (пантоне 008175)  

(511) Кл. 10:  медицински апарати и инструменти; 

хируршки апарати и инструменти.   

Кл. 41:  образовне услуге; академије (образовне).  

Кл. 44:  медицинске услуге; пластична хирургија.  
 

(111) 76947 (181) 27.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2171 (220) 27.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) COMMERCIAL DEVELOPMENTS PREDUZEĆE 

ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA 

DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 9ђ, Нови Београд, RS 

(740) Наташа Завишин, Симина 18, Београд 

(540) 

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

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

норија]; yaki-nori [пржене плочице сушених нори 

алги]; авокадо, обрађен; ајвар [конзервисана 

паприка]; албумен, беланчевине, за кулинарске 

намене; алгинати за кулинарске намене; алое вера за 

људску исхрану; аранжмани од обрађеног воћа; 

артичоке, конзервиране; артичоке, обрађене; 

ацидофилно млеко; бадеми, обрађени; бадемово 

млеко; бадемово млеко за кулинарске сврхе; 

бакалари, неживи; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; бели сиреви; биљна уља за исхрану; 

биљне масноће за исхрану; бланширани орашасти 

плодови; бобичасто воће, конзервирано; бодљикави 

јастог, који није жив; болоњске кобасице; боровнице, 

обрађене; бранцини, неживи; бубрежни лој за 

исхрану; бујон у коцки; булгоги [кореанско јело од 

говедине]; вегетаријанске кобасице; вегетаријанске 

пљескавице; верјус; вештачка слатка павлака [замена 

за млечни производ]; виршле; виршле у кукурузном 

тесту на штапићу; воће конзервирано или у теглама; 

воће, конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; 

воће, кувано; воће у конзерви; воће у теглама; воћна 

пулпа; воћне пасте; воћни желе; воћни намази; воћни 

чипс; галби [јело од грилованог меса]; гарден салата; 

ги пречишћени путер [ghee]; глазирано воће; 

говедина; говеђа супа; говеђе пљескавице; говеђи 

бујон; говеђи гулаш; говеђи лој за прехрану; говеђи 

одресци; готова јела која се углавном састоје од 

замена за месо; готова јела која се углавном састоје 

од меса, рибе, живинског меса или поврћа; готова 

предјела која се углавном састоје од морских 

плодова; готове мисо супе; готове супе; готови 

гулаш; грашак, конзервирани; грашак, обрађен; 

грашак, припремљен; грицкалице на бази воћа; 

грицкалице на бази кромпира; грицкалице на бази 

орашастих плодова; грицкалице на бази поврћа; 

грицкалице на бази соје; грицкалице на бази суво г 

воћа; грицкалице на бази тофуа; грицкалице од 

кандираног воћа; грицкалице од меса; грицкалице у 

облику плочице на бази орашастих плодова и 

семенки; грицкалице у облику плочице од органских 

орашастих плодова и семенки; гуакамол [пире од 

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

плодова или поврћа; гушчија паштета; датуља, 

прерађена; датуља, сушена; дехидрирано млеко; 

дивљач, која није жива; димљена риба; димљени 

лосос; димљени производи од рибе; димљени сир; 

додаци од слатке павлаке или млека за напитке; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстра девичанско маслиново уље за 

кулинарске потребе; екстракти алги за исхрану; 

екстракти живинског меса; екстракти од парадајза; 

ескамол [јестиве ларве мрава]; 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; животињски бубрези [изнутрице]; жуманце 

од јаја; залеђено 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; замрзнуто месо; замрзнуто-сушено месо; 

замрзнуто-сушено поврће; зачињена уља; зачињени 

орашасти плодови; зачињено коштуњаво воће; зрели 

сиреви; инстант гулаши; инстант или готова мисо 

супа; инстант или готове супе; инстант мисо супа; 

инстант пире кромпир; инстант супе; инћуни, 

неживи; инћуни, обрађени; јабуке, обрађене; 

јагњетина прерађена; јаја; јаја, млеко и млечни 

производи; јаја препелице; јаја пужева за јело; јаја у 

праху; јакитори [јапански ражњићи од пилетине]; 

јастози, који нису живи; јестива птичја гнезда; 

јестива уља и масти; јестиве масти; јестиве морске 

алге, обрађене; јестиве семенке, обрађене; јестиви 

делови орашастих плодова; јестиви инсекти, неживи; 

јестиво цвеће, обрађено; јетра; јетрена паштета; 

јогурт; јуба [тофу листићи]; кавијар; кајсије, 

обрађене; какао путер за исхрану; кандирани ораси; 

канола уље за исхрану; кантен [сушени комадићи 

желеа од агара]; капоната; кеилбаса кобасице; келпи, 

обрађени; кељ, обрађени; кефир [пиће од млека]; 

кикирики, припремљен; кикирики путер; кикирики у 

конзерви; кимчи [јело од ферментисаног поврћа]; 

кинеско јело чоп суи [сћор suey]; кисела павлака; 

кисели краставац; кисели краставци; кисели купус; 

кисело млеко; кнедле на бази кромпира; кобасице; 

кобасице братвурст [bratwurst]; кобасице крвавице; 

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; колачи од ракова; комадићи воћа у теглама; 

компоти; компот од бруснице; кондензовано млеко; 

конзервирана говедина; конзервирана говедина са 

кромпиром и зачинима; конзервирана свињетина; 

конзервирана свињетина и пасуљ; конзервиране 

кобасице; конзервиране маслине; конзервиране, 

сушене и куване маслине; 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; конзервисане печурке; 

конзервисан бели лук; 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 
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исхрану; кравље млеко; краставчићи; кремови за 

кафу на бази млечних производа; кристализовани 

ђумбир; крокети; крокети од лососа; кувани пужеви; 

кувани спанаћ; кувано воће и поврће; кувано месо, 

конзервирано; кувано поврће; кукурузно уље за 

исхрану; кукуруз шећерац, прерађен; кумис [пиће од 

млека]; куњка шкољке, неживе; купус, обрађен; 

леблебија, обрађена; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лим ун, обрађени; лимунов 

сока за употребу у кулинарству; листови винове 

лозе, прерађени; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

љускари, који нису живи; манго обрађени; 

мараскино трешње; маргарин; маскарпоне; маслац од 

меда; 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; маст кита за исхрану; меки бели сиреви; 

меки зрели сиреви; меки сиреви; мекооклопне 

корњаче, неживе; мермелада; месне прерађевине; 

месни екстракти; месни намази; месни наресци; 

месни одресци; месни сокови; месо; месо, живина и 

дивљач; месо, риба, живина и дивљач; месо у 

конзерви; мешавине грицкалица које се састоје од 

дехидрираног воћа и прерађених орашастих плодова; 

мешавине грицкалица које се састоје од прерађеног 

воћа, прерађених орашастих плодова или суво г 

грожђа; мешавине за припрему бујона; мешавине за 

припрему супе; мешавине сувог воћа; мешана 

јестива уља; мешани сиреви; милк шејк; млади 

сиреви; млаћеница; млевени бадем; млевено воће; 

млевено месо; млеко; млеко и млечни производи; 

млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

киририкија; млеко од конопље за употребу као 

замена за млеко; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; 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 млека; намази на 

бази орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намази од лешника; намази од маслина; намирнице 

на бази рибе; 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 

чоколаде; напици на бази соје као замена за млеко; 

напици од млека, у којима млеко преовлађује; 

нарезано воће; нарезано воће, конзервирано; 

нарезано поврће, конзервирано; нато [ферментисана 

зрна соје]; незрели свежи сиреви; немлечне замене за 

млеко; нискокалорични чипс од кромпира; њоке на 

бази кромпира; обрађена јаја; обрађене брескве; 

обрађене поморанџе; обрађени кокос; обрађени 

кромпир; обрађени црни лук; обрађено месо; овсено 

млеко; овчије млеко; овчији сир; ољуштени парадајз; 

омлети; ораде, неживе; ораси, обрађени; остриге, 

које нису живе; оцеђени бели меки сиреви; оцеђени 

сиреви; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; пакована јела која се 

првенствено састоје од меса, рибе, живинског меса 

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; паниране и пржене 

јалапено паприке; паниране кобасице; панирани 

пилећи медаљони; папаја, обрађена; паприке, 

обрађене; паприке, припремљене; парадајз пире; 

паста од гуаве; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пасте од икре рачића; пасте од поврћа; 

пастирска пита; пастрами; пасуљ, обрађени; пасуљ, 

сушени; пахуљице од кокоса; пахуљице од 

кромпира; пачја јаја; паштета од артичоке; паштетет 

од инћуна; пекмез од лимуна; пектин за кулинарске 

намене; пеперонцини, обрађене; печена говедина; 

печени орашчићи; печени пасуљ у парадајз сосу; 

печурке, обрађене; печурке, припремљене; пикантни 

кисели краставци; пилетина; пилећи бу ј он; пилећи 

крокети; пилећи мус; пимиенто паприке, обрађене; 

пињоли, обрађени; пиреи од поврћа; пире кромпир; 

пире од воћа; пире од јабука; пире од маслина; 

пиринчано млеко; пиринчано млеко за кулинарску 

употребу; пиринчано млеко као замена за млеко; 

пистаћи, припремљени; пића која садрже млечну 

киселину; пића ферментисана помоћу бактерије 

млечне киселине; пихтије; плаве дагње, неживе; 

плави сир; плодови ораха; пљескавице од соје; 

поврће конзервирано или у теглама; поврће 

конзервирано у уљу; поврће, обрађено; поврће 

пречено на роштиљу; поврће у конзерви; поврће у 

теглама; пола-пола павлака [мешавина млека и 

крема]; полен припремљен као храна; помфрит; 

пре.цјела; пре.цјела која се првенствено састоје од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; пре.цјела на 

бази поврћа; преливи за брускете; преливи од 

орашастих плодова; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; препржени пасуљ; 

прерађена лим унс ка трава; прерађене алге за 

људску употребу; прерађене дуње; прерађене клице; 
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прерађене маслине, конзервиране; прерађене 

махунарке; прерађене семенке бундеве; прерађени 

кактус за исхрану; прерађени морски плодови; 

прерађени орашасти плодови; прерађени парадајз; 

прерађени производи од рибе за људску исхрану; 

прерађено воће; прерађено воће и поврће; прерађено 

јестиво цвеће у кристализованом облику; прерађено 

корење за људску исхрану; прерађен орах; прерађено 

семе брашнастих банана; пресована воћна паста; 

пржене брашнасте банане; пржени кромпир; пржени 

нарибани кромпир; пржено месо; припремљена 

говедина; припремљени бујон; припремљени кокос; 

припремљено месо; производи за прављење бу ј она; 

производи од млека; производи од рибе у теглама; 

протеинско млеко; прочишћени маслац; прстенови 

од лука [поховани лук]; пужеви припремљени за 

људску исхрану; пуњене чил и 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; раженка [ферментисано печено 

млеко]; рак, који није жив; ракови, неживи; репа, 

обрађена; репино уље за исхрану; риба и пржени 

кромпир; риба, која није жива; риба у конзерви; 

рибља икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибље кобасице; рибље пихтије; рибљи 

бујон; рибљи желатин за исхрану; рибљи колачићи; 

рибљи крокети; рибљи мусеви; рибљи филети; 

ролнице од сувог воћа; салама; салата од купуса; 

салате за предјело; салате од воћа; салате од воћа и 

поврћа; салате од махунарки; салате од поврћа; 

сардине, неживе; сармице; састојци за припремање 

супе; сафаладе; свињетина; свињска маст; свињски 

котлети; семенке, припремљене; сечено воће; сечено 

поврће; сир; сиреви који дозревају помоћу плесни; 

сиреви у праху; сириште, сирило; сирни намази; 

сирове кобасице; сирове пљескавице; сир од козјег 

млека; сланина; 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; смрзнута јаја; смрзнута јела која се 

састоје првенствено од меса, рибе, живинског меса 

или поврћа; 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; смрзнути спанаћ; смрзнуто 

воће; смрзнуто поврће; сојина зрна, прерађена; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сок од парадајза за кување; сок од 

тартуфа; сок од шкољки; срце палме, прерађено; суве 

смокве; суве шљиве; суво грожђе; суво месо; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супа са месним кнедлама; супе; 

сурутка; сусамово уље за исхрану; сухомеснати 

производи; сушена говедина; сушена сојина зрна; 

сушена сочива; сушена сурутка; сушена усољена 

говедина; сушене јестиве алге; сушене јестиве 

морске алге; сушене махунарке; сушени рачићи; 

сушени тартуфи [јестиве гљиве]; сушено воће; 

сушено воће и поврће; сушено месо; сушено поврће; 

тапенада; тахини [намаз од сусама]; тврди сиреви; 

текстурисани протеини поврћа за употребу као 

додаци месу; телетина; телећи бу ј он; темпех; 

тестенине за супу; течни јогурти; тофу; тофу 

пљескавице; трешње, обрађене; туњевина, нежива; 

ћуретина; ћуреће пљескавице; ћуфте; ћуфте од 

кромпира; укисељена кора од лубенице; укисељена 

риба; укисељене јалапено паприке; укисељене 

ротквице; укисељено воће; укисељено поврће; уља за 

исхрану; уља за кување; 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 палминих коштица за 

исхрану; умаци на бази млека; умаци од чилија са 

сиром; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисани тофу; ферментисано млеко; фета сир; 

филети од пилећих груди; филипинске кућице, 

неживе; фонди од сира; франкфуртске кобасице; 

француске кремасте кнедле; хамбургери; харинге, 

неживе; хидрогенизована уља за исхрану; хоботнице, 

неживе; хумус [намаз од леблебија]; цацики 

[tzatziki]; Цезар салата; црвени снепер, неживи; црева 

за кобасице, природна или вештачка; црни лук, 

припремљен; чауре свилене бубе за људску исхрану; 

чварци; чили са месом; чипс од банане; чипс од 

кромпира; чипс од поврћа; чипс од соје; чипс 

штапићи од кромпира; чорбе; чоризо [chorizo 

]кобасице; џемови; шантили крем; шаран, неживи; 

шваргла+L 19046; шиш кебаби; 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; шпаргле, обрађене; штапићи 

моцареле; шунка.   

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

брашна]; chimichangas [пуњене тортиље пржене у 

дубоком уљу]; chow тпеш [јела на бази резанаца]; 

chow mein 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; алва; алге [зачин]; америчке палачинке 
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[палачинке]; арома ваниле за кулинарске намене; 

ароматизовани лед; ароматизовано сирће; 

ароматични додаци за храну; ароме за кафу; ароме за 

колаче, изузев етарских уља; ароме за пића, изузев 

етарских уља; ароме, које нису етарска уља; ароме, 

осим етарских уља, за супе; баварски крем; багети 

[француске векне]; бадемово тесто; баози [тесто са 

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

бели чај; бели шећер; бибер; бибимбап [мешавина 

пиринча са поврћем и јунетином]; бикарбона сода за 

кување; биљне инфузије; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; биљни чајеви, осим за 

медицинске потребе; бискоти [biscotti]; бомбоне; 

бомбоне на бази скроба; бомбоне од менте; бомбоне 

од шећера; бомбоне са какаом; бомбоне са 

карамелом; брашно; брашно и производи од 

житарица; брашно од боба; брашно од кромпира; 

брашно од пиринча; брашно од слачице; брашно од 

хељде; брашно тапиоке; булгур; буритоси; ванилин 

[замена за ванилу]; вареники [пуњене кнедле]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; винско сирће; виршле у тесту; 

високопротеинске плочице од житарица; воћне пите; 

воћни желе [слаткиши]; воћни колачи; воћни 

преливи [сосови]; воћни сладоледи; воћни сладоледи 

на штапићу; воћни хлеб; воћни чајеви; гимбап 

[кореанско јело од пиринча]; глазуре за колаче; 

глазуре за шунку; глукоза за кулинарску намену; 

глутен припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готова јела која се првенствено 

састоје од тестенина и пиринча; готова јела са 

пиринчем; готова јела са тестенином; готови васаби; 

готови напици на бази какаа; готови напици на бази 

кафе; готови напици од какаа; готови напици од 

кафе; готови оброци од резанаца; гриз; грицкалице 

на бази житарица; грицкалице на бази пиринча; 

грицкалице од екструдиране пшенице; грицкалице 

од екструдираног кукуруза; грицкалице од 

кукурузног брашна са укусом сира; грицкалице од 

муслија; грицкалице од пшенице; гуме за жвакање 

без шећера [кондиторски производи]; гуме за 

жвакање, не за медицинске потребе; гумене бомбоне; 

гумени слаткиши; данска пецива; двопек; десерти у 

облику муса [слаткиши]; додаци за згушњавање 

хране за кување; додаци јелима; ђумбир [зачин]; 

еклери; експандиране куглице са укусом сира 

[грицкалице од кукуруза]; експандирани пиринач; 

екстракти кафе; екстракти квасца за људску исхрану; 

енглески крем; енглески крем [печени десерти]; 

енглески мафини; енчиладе [пуњене тортиље]; 

есенције за исхрану, изузев етарских есенција и 

етарских уља; жвакаћа гума; жвакаће гуме за 

освежавање даха; жвакаће гуме [кондиторски 

производи]; житарице за доручак; житарице спремне 

за јело; замена за пиринач; замене за кафу; замене за 

кафу на бази цикорије; замене за марципан; замене за 

сладоледе на бази соје; замене за сладолед; замене за 

чај; замене за шећер; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији 

је главни састојак тестенина; запечен крем од јаја; 

затворена пита с месом; зачини; зачини за печење; 

зачин од сушених чили папричица; зачинска 

паприка; зачински додаци; зелени чај; зефир 

[посластица]; зити; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; зрна кафе преливена шећером; инстант 

јапански пшенични резанци; инстант јапански 

резанци са хељдиним брашном; инстант кафа; 

инстант кинески резанци; инстант мешавине за кафу; 

инстант пиринач; инстант резанци; инстант смесе за 

палачинке; инстант смесе за пудинг; инстант чај; 

интегрални хлеб; јаворов сируп; јапански зелени чај; 

јапански прах од корена биљке марант за кулинарске 

потребе; јестива со; јестиви папир; јестиви папир од 

пиринча; јестиво замрзнуто воће; јечмено брашно; 

јиаози [пуњене кнедле]; кадуља [зачин]; какао; какао 

екстракти за људску исхрану; какао мешавине; какао 

намази; какао напици са млеком; какао у праху; 

канелони; капра; капућино; карамеле; карамеле 

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

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кари паста; кари 

сос; кари у праху [зачин]; кафа; кафа без кофеина; 

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

од хељде; квасац; квасац, прашак за пециво; квасац у 

праху; кекс; кекс са укусом сира; кечап од парадајза; 

кечап [сос]; кимчи [палачинке од укисељеног 

поврћа]; кинеске кнедле куване на пари; кинеске 

пуњене кнедле; кинески резанци; кинески резанци од 

пиринча; киноа, прерађена; киш; клинчић у праху 

[зачин]; кнедле на бази брашна; кнедле од пиринча; 

кнедле од шкампи; кокице; кокице из микроталасне 

пећнице; кокице преливене карамелом; кокице 

преливене шећером; кокосово брашно за људску 

исхрану; колачи; колачи од бадема; колачи од 

бисквита; колачи од житарица [мусли плочице]; 

колачи од пиринча; колачи од прженог теста; колачи 

од проса; колачи од чоколаде; колачићи од бадема 

[слатка пецива]; колачићи од ђумбира; колачићи од 

лука; колач Наполеон; комади кристал шећера 

[кондиторски]; кондиторски производи за 

украшавање новогодишње јелке; конзервирани 

ђумбир [зачин]; конзервирани влашац; конзервирани 

шпагети у сосу од парадајза; конзервисане 

баштенске траве [зачини]; коре за пицу; 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 за сир; 

крекери од пиринча; крем-пите; кроасани; кроканти 

од кикирикија; крофне; крутони; кувани пиринач; 

кукурузни гриз; кукурузни сируп за кулинарске 

потребе; кукурузни скроб за кулинарске потребе; 

кукурузни флипс са укусом сира; кукурузни чипс; 
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кукурузно 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 чај; лед за освежавање; 

лед, природни или вештачки; лизалице; лиснато 

тесто; ло меин [lo mein] кинеско јело; ломпер 

[палачинке на бази кромпира]; љуте папричице у 

праху [зачин]; мајонез; макарони; макарони са 

сиром; малтоза; маринаде; марципан; материјали за 

везивање кобасица; матични млеч; матични млеч за 

људску исхрану, није за медицинске потребе; 

мафини; махуне ваниле; мед; меласа за исхрану; 

ментол бомбоне за освежавање даха; ментол за 

посластице; мешавина зачина са каријем; мешавине 

грицкалица које садрже крекере, переце или кокице; 

мешавине за глазуре; мешавине за колаче; мешавине 

за пецива; мешавине за припрему умака; мешавине 

за пуњење на бази хлеба; мешавине за сладолед; 

мешавине за темпура тесто; мешавине зачина; 

мешавине зачина за варива; мешавине зачина за воду 

за кување ракова; мешавине кафе и цикорије; 

мешавине сушених зачина за варива; млевена кафа; 

млевени јечам; млевени кукуруз; млевени овас; 

млечна чоколада; млечни карамел крем; млечни 

сладолед; млечни сладолед на штапићу; морска вода 

за кување; мрвице; мрвљена пшеница; муги ча [mugi-

cha, чај од прженог јечма]; мусли; надуване 

кукурузне грицкалице [кукурузни флипс са укусом 

сира]; намази на бази чоколаде; 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 чаја; 

немедицинске пастиле [кондиторски производи]; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

њоке на бази брашна; обланде; обогаћени пиринач; 

обрађена зоб; обрађена зрна житарица; обрађена 

пшеница; обрађене житарице; обрађено зачинско 

биље [зачини]; овсене пахуљице; овсено брашно; 

окономијаки [јапанске пикантне палачинке]; олонг 

чај [кинески чај]; ољуштени јечам; ољуштени овас; 

ољуштени пиринач; омоти за won ton кнедле; 

онигири [пиринчане куглице]; орашчићи; осушени 

влашац; пакована јела која се првенствено састоје од 

тестенина или пиринча; палачинке; палента; палмин 

шећер; панетоне; пападум; парфе; паста од соје 

[додатак јелима]; пастила [посластица]; пастиле 

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

бомбоне; переце; переце преливене чоколадом; песто 

[сос]; пеци ва; пецива са џемом; пецива с кремом; 

пецива у облику прстена; пивско сирће; пикалили; 

пимент; пиринач; пиринач куван на пари; пиринчана 

каша за кулинарске намене; пита хлеб; пите; пите од 

бундеве; пите од живинског меса и дивљачи; пите од 

меса; пите од сецканог сувог воћа; пића на бази 

какаоа; пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; 

пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; 

пице; плочице од житарица; плочице од муслија; 

погачице од брашна и квасца; подлоге за пицу; 

подлоге за тако; посластице од кикирикија; 

посластичарски чипс за печење; пралине; 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; 

препарати за учвршћивање мућене павлаке, шлага; 

препарати од житарица; прерађено семе за употребу 

као зачин; пржена зрна кафе; принцес-крофне; 

припремљени рен [зачин]; природни заслађивачи; 

пролећне ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

прополис [пчелињи производ] за људску употребу; 

пти-бер кекс; пудинг; 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; рамен [јапанско јело на бази резанаца]; 

резанци; резанци за супу; резанци од пиринча; 

резанци од скроба пасуља; релиш [додатак јелу]; рен; 

рибље кнедле; рибљи сендвичи; рижото; ролнице са 

циметом; роштиљ сос; ручак за понети који се 

састоји од пиринча, са додатком меса, рибе или 

поврћа; саварини; саго; салата са макаронима; салате 

пд пиринча; салате са тестенином; салса; састојци за 

кондиторске производе на бази какаа; свеже пице; 

свеже тестенине; семе аниса; семе звездастог аниса; 

сенбеи [пиринчани крекери]; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сенф у праху [зачин]; сирће, сосови [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; 

слад за људску исхрану; сладни бисквити; сладни 

екстракти за храну; сладолед; сладолед на воденој 

основи; сладолед од воћа на штапићу; слатке 

глазуре; слани бисквити; слатке земичке, колачићи; 

слатке кокице; слатки корен [слаткиши]; слаткиши; 

слаткиши [бомбоне]; слаткиши обогаћени 

калцијумом; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; слаткиши од уља од сусама; слаткиши у 

облику плочице; смеђи пиринач; смесе за колаче; 

смесе за окономијаки [јапанске пикантне палачинке]; 

смесе за палачинке; смрзнути јогурт 

[посластичарски]; смрзнута јела која се састоје 

првенствено од тестенине или пиринча; смрзнуте 

лизалице; смрзнути кондиторски производи; 

смрзнуто тесто за biscotti (италијански бисквит); 

смрзнуто тесто за кекс; смрзнуто тесто за чоколадне 

колаче; со; соба резанци; сојино брашно; соли за 

конзервисање намирница; сомен резанци; сосови 
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[додаци храни]; сосови за месо [умаци]; сосови за 

тестенине; сос од брус нице [зачин]; сос од јабука 

[зачин]; средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; стаклене глазуре; средства за подизање 

теста; стони сирупи; стругани лед са заслађеним 

црвеним пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; 

сусамово семе [зачин]; сутлијаш; сушене тестенине; 

сушени пшенични глутен; сушени резанци; сушено 

биље за кулинарске потребе; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тако зачини; тако чипс; тамале; 

тапиока; тапиока и саго; тартар крем за кување; 

тартар сос; тарт [слатка пита без горње коре]; тврде 

бомбоне; тврде карамеле преливене шећером; 

тестенина; тестенина за супе; 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 пицу; тесто за слатка пецива; тесто за хлеб; тесто, 

полупрерађен производ; топла чоколада; торте од 

сира; торте од сладоледа; торте са глазуром; тортиља 

шкољке; тортиље; тортице са кремом од јаја; 

тостирана кукурузна зрна; тост хлеб; турски ратлук; 

удон резанци; укисељени ђумбир [зачин]; украсне 

бомбоне за торте; умак од парадајза; умак, сос од 

соје; умаци за шпагете; ушећерене јабуке; уштипци 

од банане; уштипци од јабука; уштипци са ананасом; 

ферменти за тесто; филови за колаче и пите на бази 

чоколаде; флипс грицкалице од кукуруза; флипс са 

укусом сира [грицкалице од кукуруза]; фондани 

[слаткиши]; хељда, прерађена; хамбургери 

[сендвичи]; хлеб; хлеб ароматизован зачинима; хлеб 

без квасца; хлеб, колачи и посластице; хлебне 

мрвице; хлеб од зрна соје; хлеб са белим луком; 

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]; црвена 

слатка паприка [зачин]; црни чајеви; чај; чајеви без 

теина; чајеви без теина с додатком заслађивача; чај 

од кадуље; чај од липе; чај од цвета липе; чатни 

[додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чили као зачин; 

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

бази житарица; чипс од шкампи; чипс [производ од 

житарица]; чипс са путером од кикирикија 

[кондиторски производи]; чоколада; чоколада у праху; 

чоколадне бомбоне; чоколадне капљице; чоколадне 

пасте; чоколадне табле; чоколадни десерти; чоколадни 

мусеви; чоколаднии преливи; чоколадни производи; 

чоколадни сирупи; чоколадни тартуфи; чоколадни 

украси за торте; чоколадни фонди; чололадни намази 

који садрже орашасте плодове; шафран [зачин]; 

шербет [ледени]; шећер; шећер, мед, меласа; шећерна 

вуна; шећер у гранулама; шећер у коцки; шећер у 

праху; шненокле; шпагете са ћуфтама; шпагети; 

шпански уштипци; штапићи од хлеба; штапови од 

слатког корења [посластица].   

Кл. 32:  Seltzer вода; 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 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 концентрисани воћни 

сирупи; безалкохолни напици који садрже воћне 

сокове; безалкохолни напици на бази меда; 

безалкохолни напици од сока од поврћа; 

безалкохолни напици са укусом кафе; безалкохолни 

напици са укусом чаја; безалкохолни пунч; 

безалкохолни сладни напици; вода за пиће; вода са 

глечера; 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; екстракти неферментисане шире; екстракти 

хмеља за производњу пива; енергетска пића; 

есенције за припрему безалкохолних напитака, које 

нису од етарских уља; изворска вода; изотоници; 

јечмено вино [пиво]; квас [безалкохолни напитак]; 

кокосова вода [напитак]; коктели, безалкохолни; 

коктели на бази пива; коле [безалкохолна пића]; 

конзервирана шира, неферментисана; концентрати за 

воћне сокове; концентрати за прављење напитака; 

концентрати који се користе за припрему 

безалкохолних пића; концентрати, сирупи и 

прашкови који се користе за припрему 

безалкохолних пића; концентровани воћни сокови; 

концентровани сирупи од поморанџе; лагер пиво; 

лимунаде; литијум вода; мешани воћни сокови; 

минерална вода [пиће]; минералне и содне воде и 

друга безалкохолна пића; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази воћа; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

на бази поврћа; напици од грожђа, безалкохолни; 

напици од смрзнутог воћа; напици од соје, осим 

замена за млеко; 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 "Pilsner"; 

пива са укусом кафе; пиво; пиво са лимунадом; 

пивски слад; пилуле за газирање пића; пића на бази 
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пива; пића од сурутке; портер [пиво]; 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; препарати за 

прављење ликера; препарати за прављење напитака; 

пшенично пиво; 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 сурутке; 

сирупи и други препарати за производњу пића; 

сируп од слада за припрему напитака; сладно пиво; 

сладовина; смрзнути напици на бази воћа; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од алое вере; сокови од поврћа [пића]; сок од 

ананаса; сок од бруснице; сок од грејпа; сок од 

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

поморанџе; спортска пића; стаут [stout] пиво; стоне 

воде; тоник; флаширана вода за пиће; фрапеи који 

садрже житарице и зоб; фрапеи од воћа; фрапеи од 

поврћа; црна пива [пива од прженог слада]; шербети 

[пића]; шира; шира [неферментисана].   

Кл. 33:  awamori [дестиловани алкохол од пиринча]; 

cordials [алкохолна пића]; grappa; pommeau; sambuca; 

shirozake [јапанско слатко мешано алкохолно пиће на 

бази пиринча]; аквавит; алкохолна енергетска пића; 

алкохолна есенције; алкохолна пића; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 

алкохолне мешавине за коктеле; алкохолни воћни 

коктели; алкохолни екстракти; алкохолни коктели 

који садрже млеко; алкохолни напици на бази кафе; 

алкохолни напици на бази чаја; алкохолни напици од 

воћа; алкохолни напици са сладом, осим пива; 

алкохолни пунч; алкохолни пунч од јаја; алкохолни 

цидер заштићен именом порекла "Calvados"; алкохол 

од пиринча; амонтиладо [amontillado]; анисет 

[ликер]; аперитиви; аперитиви на бази вина; 

аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића; 

аперитиви на бази жестоких пића; апсинт; арак; 

армањак; ароматизовани варени напици са сладом, 

осим пива; баијиу [кинеско пиће од дестилованог 

алкохола]; бела вина; биљни ликери; битери [горка 

алкохолна пића]; бренди; бренди за кување; бренди 

од трешања; бурбон; вермут; вина заштићена именом 

порекла "Champagne"; вина од грожђа; вино; вино за 

кување; вино од јагода; вински пунч; виски; водка; 

воћна вина; воћни екстракти, алкохолни; горка 

алкохолна пића - битери; горки алкохолни 

аперитиви; готови алкохолни коктели; готови 

коктели од 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 

"Аrmаgnас"; жестока алкохолна пића на бази вина 

заштићена именом порекла "Соgnас"; жестока пића; 

жестока пића заштићена именом порекла "Mezcal"; 

жестока пића заштићена именом порекла "Tequila"; 

жестока пића заштићена именом порекла "Tequila" са 

додатком витамина; 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; калвадос [calvados]; качака cachaca]; 

кинеска алкохолна пића на бази сирка; киршч, 

вишњевача; коктели; крем ликери; коњак; 

крушковача; куракао; ликери; ликери на бази кафе; 

ликери на бази крема; ликер од аниса; ликер од 

пеперминта; ликер од црне рибизле; медовина; 

мескал; напици на бази вина; напици на бази рума; 

непенушава вина; нира [алкохолно пиће на бази 

шећерне трске]; пенушава вина; пенушава вина од 

грожђа; пенушава воћна вина; пикет; појачана вина; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

порто вина; природна пенушава вина; рум; рум са 

додатком витамина; рум са соком шећерне трске; 

саке; сангрија; скоч; слатка вина; стона вина; текила; 

текила са додатком витамина; узо; црвена вина; џин; 

шампањац; шери; шнапс.   

Кл. 35:  aдминистративна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге; административно обрађивање налога; 

административно рачуноводство; администрација и 

управљање субвенцијама за истраживање; 

адресирање коверти; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; ажурирање 

огласних материјала; анализе цена и трошкова; 

анализирање и истраживање тржишта; анализирање 

одзива на оглашавање и истраживање тржишта; 

анализирање одзива на рекламирање; анализирање 

података и статистике добијених истраживањем 

тржишта; анализирање пословних података; 

анализирање пословног управљања; анализирање 

тржишних истраживања; анализирање тржишта; 

анализирање тржишта житарица; анализирање 

трошкова; анализирање трошкова животног циклуса 

производа; анализирање трошкова и користи; 

анализирање трошкова у вези са одлагањем, 

уклањањем, руковањем и рециклирањем отпада; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; анкетирање, анализирање и 

истраживање тржишта; анкетирање за потребе 

истраживања тржишта; вођење аукција; вођење 

досијеа и картотека о здравственом стању појединца; 

вођење досијеа и картотека о историји болести 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

129 

појединца; вођење истраживања тржишта; вођење 

истраживачких интернет анкета о пословном 

управљању; вођење маркетиншких истраживања и 

анализа тржишта; вођење маркетиншких студија; 

вођење пословног и тржишног истраживања и 

анкетирања; вођење програма давања подстицаја 

запосленима; вођење регистра узгоја животиња; 

вођење трговачких сајмова; вођење, уређивање и 

организовање трговачких приредби и сајмова у 

комерцијалне и рекламне сврхе; давање смерница за 

рекламирање на интернету које се може претражити; 

дактилографске услуге; дељење реклама за друге 

преко интернета; дељење реклама за друге путем 

мреже за електронску комуникацију; дељење 

реклама преко интернета; дељење рекламних огласа; 

дељење рекламног и промотивног материјала; 

дељење рекламно г, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дизајнирање рекламног материјала; 

директан маркетинг; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција летака у 

рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката и узорака; 

дистрибуција проспеката и узорака за рекламне 

потребе; дистрибуција реклама и комерцијалних 

објава; дистрибуција рекламних летака; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економска предвиђања и анализе; 

економске прогнозе; задружно рекламирање и 

маркетинг; задружно рекламирање и маркетинг за 

услуге чишћења стамбеног и пословног простора; 

запошљавање извршног кадра; запошљавање 

кабинског особља, техничке подршке на земљи и не-

техничке подршке на земљи; запошљавање 

канцеларијског особља; запошљавање особља на 

привременим пословима; извођење пословне студије 

изводљивости; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

изнајмљивање канцеларијске опреме; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање огласног простора и 

рекламног материјала; изнајмљивање огласног 

простора на интернет страницама; изнајмљивање 

огласног простора на интернету; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; изнајмљивање 

продајних штандова; израда извода са рачуна; израда 

материјала за оглашавање; израђивање и ажурирање 

рекламног материјала; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на пословно управљање и пословну 

администрацију која се пружа електронским путем 

или преко интернета; информативне услуге у вези са 

запошљавањем и приликама у каријери; 

информативне услуге у вези са пословним 

питањима; информативне услуге у вези са 

рекламирањем; испитивање брендова; испитивање 

јавног мњења; истраживања и анкете у вези са 

пословним делатностима; истраживања тржишта; 

истраживање тржишта; истраживање тржишта за 

рекламне потребе; истраживање тржишта помоћу 

рачунарске базе података; истраживање у вези са 

рекламирањем; истраживања у вези са потрошачким 

навикама; канцеларијски послови; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; комерцијално управљање; компјутеризована 

контрола инвентара; компјутеризована обрада 

текста; компјутеризована припрема инвентара; 

компјутеризовани регистри; компјутеризовано 

канцеларијско управљање; компјутеризовано 

рачуноводство; компјутеризовано управљање 

централним и пословним датотекама; компјутерско 

управљање подацима; консултантске и 

информативне услуге које се односе на 

рачуноводство; консултантске и саветодавне услуге 

које се односе на пословно управљање; 

консултантске и саветодавне услуге које се односе на 

систематизацију особља, запошљавање и управљање; 

консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; консултантске услуге које се 

односе на вођење и управљање хотелима; 

консултантске услуге које се односе на оглашавање; 

консултантске услуге које се односе на рекламирање, 

оглашавање и маркетинг; консултантске услуге у 

вези са истраживањем тржишта; консултантске 

услуге у вези са запошљавањем; консултантске 

услуге у вези са односима са јавношћу; 

консултантске услуге у вези са пословним 

управљањем које се пружају преко интернета; 

консултантске услуге у вези са пословним 

управљањем на пољу услуга транспорта и доставе; 

консултантске услуге у вези са рекламирањем у 

штампи; консултантске услуге у вези са 

сегментацијом тржишта; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у вези са људским ресурсима; 

консултације у вези са пословним маркетингом; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у вези са пословним преузимањима; 

консултације у вези са пословним спајањима; 

консултације у вези са пословном организацијом и 

управљањем на пољу управљања запосленима; 

консултације у вези са пословном стратегијом; 

консултације у вези са спајањима и преузимањима; 

консултације у вези са тражењем спонзора; 
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консултације у вези са управљањем пословним 

ризиком; консултације у вези са услугама пресељења 

посла; консултације у пословном управљању; 

консултовање у вези са запошљавањем особља; 

консултовање у вези са индустријским управљањем; 

консултовање у вези са пословним активностима и 

управљањем; консултовање у корпоративном 

управљању; контрола инвентара; копирање 

докумената; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг, 

истраживање тржишта и анализирање тржишта; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; маркетиншка помоћ; 

маркетиншке и промотивне услуге; маркетиншке и 

промотивне активности које се односе на пословну 

администрацију и управљање; надзор пословног 

управљања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обављање телефонских 

разговора за друге; објављивање рекламног 

материјала; обезбеђивање и изнајмљивање огласног 

простора и материјала за оглашавање; обезбеђивање 

и изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора; обезбеђивање 

огласног простора у периодичним часописима, 

новинама и магазинима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

обезбеђивање простора на интернет страницама за 

рекламирање роба и услуга; обезбеђивање 

статистичких података у пословне и комерцијалне 

сврхе; обезбеђивање транспортне документације за 

друге [административни послови]; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; објављивање 

комерцијалног именика са информацијама на 

интернету; објављивање рекламних текстова; 

објављивање рекламног материјала и текстова; 

обрада текста; обрађивање докумената о 

регистрацији гаранције за друге; обрађивање 

података; обрађивање телефонских питања у вези са 

рекламираном робом и услугама; обрачун пореза; 

оглашавање; оглашавање и промотивна продаја 

услуга; оглашавање на отвореном; оглашавање 

плаћањем по клику [рау рег click оглашавање]; 

оглашавање према категоријама; оглашавање путем 

банера; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; организовање аукција; организовање 

догађаја, изложби, сајмова и приредби за 

комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

организовање и вођење аукција; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење пословних трансакција за друге; 

организовање и вођење презентације производа; 

организовање и вођење промотивних и 

маркетиншких догађаја; организовање и вођење 

рекламних догађаја; организовање и вођење 

сајамских изложби; организовање и вођење сајмова 

запошљавања; организовање и вођење сајмова и 

изложби за пословне и рекламне потребе; 

организовање и вођење сајамских представљања; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање изложби и догађаја за 

комерцијалне или рекламне потребе; организовање 

изложби и трговачких сајмова за комерцијалне и 

рекламне потребе; организовање интернет аукција; 

организовање и управљање програмима лојалности 

купаца; организовање модних приредби у 

комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

организовање претплате за публикације других; 

организовање претплате на интернет публикације за 

друге; организовање рекламних уговора за друге; 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе; организовање трговачких сајмова у 

комерцијалне сврхе; организовање трговачких 

сајмова у рекламне сврхе; организовање, управљање 

и надзор програма лојалности и подстицајних 

програма; организовање, управљање и надзор 

програма лојалности купаца; организовање, 

управљање и надзор продаје и промотивних 

подстицајних програма; организовање и вођење 

трговачких сајмова, догађаја и изложби у 

комерцијалне и рекламне сврхе; перфорирање 

картица [канцеларијски послови]; писање 

маркетиншких текстова; писање радних биографија 

за друге; писање рекламних текстова; писање 

текстова за рекламне намене; планирање 

наслеђивања пословне делатности; планирање 

пословних састанака; планирање пословног 

управљања; позиционирање бренда; помоћ и савети 

у вези са пословном организацијом и управљањем; 

помоћ и саветовање који се односе на пословно 

управљање и организацију; помоћ и услуге 

саветовања на пољу пословног управљања 

компанијама у енергетском сектору; помоћ у 

индустријском управљању; помоћ у корпоративном 

управљању; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; помоћ у 

управљању запосленима; помоћ у управљању 

пословним активностима или комерцијалним 

функцијама у индустријском или комерцијалном 

предузећу; пописи поштанских адреса; попис робе; 

попуњавање докумената или магнетних трака 

[канцеларијски . послови]; пословна администрација 

и услуге пословног саветовања; пословна 

администрација на пољу услуга превоза и доставе; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословна помоћ; пословна помоћ, управљање и 

информисање; пословне информације; пословне 

процене; пословни маркетинг; пословни развој; 

пословни савети и саветовање; пословни упити и 

истраживања; пословно и маркетиншко 
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истраживање; пословно истраживање и анкетирање; 

пословно планирање; пословно процењивање; 

пословно саветовање; пословно саветовање и 

саветодавне услуге; пословно саветовање и услуге 

информисања; пословно саветовање и услуге 

пословног информисања које се пружају 

предузећима; пословно саветовање и услуге 

управљања у вези са маркетиншким активностима и 

лансирањем нових производа; пословно саветовање, 

управљање, планирање и надзор; пословно 

умрежавање; пословно управљање; пословно 

управљање за независне пружаоце услуга; пословно 

управљање за спортисте; пословно управљање за 

сценске уметнике; пословно управљање и 

администрација; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање на 

пољу услуга транспорта и и доставе; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; пословно 

фактурисање; постављање реклама за друге; праћење 

обима продаје за друге; преглед трошкова 

здравствене неге; преговарање и закључивање 

комерцијалних трансакција за трећа лица преко 

телекомуникацијских система; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

представљање производа у излогу помоћу живих 

модела; представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преобликовање пословних процеса; 

преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; преписивање порука; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прибављање уговора за друге; прибављање уговора 

за друге у вези са продајом робе; прибављање 

уговора за куповину и продају робе; привремено 

пословно управљање; прикупљање података у базу 

података у рачунару; прикупљање и анализа 

података и информација које се односе на пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање и пружање 

пословних информација; прикупљање и 

систематизација информација у бази података у 

рачунару; прикупљање и систематизација 

информација у банкама података; прикупљање 

података о истраживању тржишта; прикупљање 

статистичких информација; прикупљање 

статистичких података; припремање аудио-

визуелних презентација за рекламне потребе; 

припремање и постављање реклама за друге; 

припремање и постављање реклама на јавним 

местима за друге; припремање и прикупљање 

пословних и комерцијалних извештаја и 

информација; припремање и рекламирање за друге; 

припремање платних листића; припремање пореских 

пријава; припремање пословних извештаја; 

припремање пословних статистика; припремање 

промотивног материјала намењеног за продају за 

друге; припремање рекламних и промотивних 

уговора за друга лица; припремање финансијског 

извештаја и анализе за компаније; припрема платних 

листи; продајно представљање за друге; продукција 

програма телевизијске продаје; производња и 

дистрибуција радио и телевизијских реклама; 

производња радио и телевизијских реклама; 

производња рекламних филмова; производња 

телевизијских реклама; промовисање и вођење 

сајмова; промовисање продаје роба и услуга за друге 

додељивањем поена при куповини за употребу 

кредитне картице; промовисање, рекламирање и 

маркетинг интернет страница; промовисање роба и 

услуга за друге; промовисање роба и услуга за друге 

дистрибуирањем рекламног материјала разним 

методама; промовисање роба и услуга за друге 

методом жељених купаца; промовисање роба и 

услуга за друге на интернету; промовисање роба и 

услуга за друге преко глобалне рачунарске мреже; 

промовисање серија филмова за друге; промотивне 

услуге; промоција продаје за друге; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција финансијских услуга и услуга осигурања 

у име других лица; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; 

професионално пословно истраживање; 

професионално саветовање у вези са управљањем 

запосленима; процењивање пословног ризика; 

процењивање потреба у вези са запосленима; 

пружање информација и савета купцима у вези са 

одабиром производа и предмета који се купују; 

пружање информација о запошљавању; пружање 

информација о истраживању тржишта; пружање 

информација о поређењу хотелских цена; пружање 

информација о пословној статистици; пружање 

информација о пословном маркетингу; пружање 

информација о производима широке потрошње 

преко интернета; пружање информација у вези са 

запошљавањем особља; пружање информација у вези 

са комерцијалном продајом; пружање информација у 

вези са маркетингом; пружање информација у вези 

са организацијом времена; пружање комерцијалних 

информација купцима; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; пружање маркетиншких 

извештаја; пружање пословних и маркетиншких 

информација; пружање пословних информација 

преко глобалне рачунарске мреже; пружање 

пословних информација путем Интернет странице; 

пружање услуга аукције преко интернета; пружање 

услуга о пословним информацијама путем глобалне 
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рачунарске мреже; пружање. услуга о пословном 

информисању преко интернета; психолошко 

тестирање за избор запослених; радно анализирање 

ради утврђивања групе вештина радника и других 

потреба радника; развој и координисање 

волонтерским пројектима за добротворне 

организације; развој и спровођење маркетиншких 

стратегија за друге; развој маркетиншких стратегија 

и концепата; развој пословне стратегије; развој 

процеса за анализу и спровођење стратешких 

планова и управљачких пројеката; распоређивање 

привременог особља; рачуноводство; рачуноводство, 

књиговодство и ревизија; рачуноводство код 

електронског преноса средстава; рачуноводство 

трошкова; ревизија пословања; регистровање писане 

комуникације и података; рекламирање и 

маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање 

на интернету за потребе других лица; рекламирање 

на радију; рекламирање на рачунарској мрежи; 

рекламирање некретнина; рекламирање некретнина 

за пословне просторе; рекламирање некретнина за 

пословне просторе и за становање; рекламирање 

некретнина за становање; рекламирање пословних 

интернет страница; рекламирање преко електронских 

рекламних паноа; рекламирање преко интернета; 

рекламирање преко мобилних телефонских мрежа; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

свих јавних средстава комуникације; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање услуга превоза и доставе; рекламне и 

комерцијалне информативне услуге; рекламне и 

промотивне услуге; рекламне и промотивне услуге и 

информативне услуге које се на њих односе; 

рекламне и промотивне услуге и саветовање у вези 

са њима; рекламне, маркетиншке и промотивне 

услуге; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне, промотивне и услуге односа 

са јавношћу; рекламне услуге за друге; рекламне 

услуге за потребе запошљавања; рекламне услуге и 

оглашавање; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; рекламне услуге и 

пословни савети; рекламне услуге које се пружају 

преко интернета; рекламне услуге у вези са 

запошљавањем; рекламне услуге у периодичним 

часописима, брошурама и новинама; рекламне 

услуге у популарној и стручној штампи; саветовање 

за рекламу и маркетинг; саветовање и помоћ у 

пословном управљању; саветовање који се односи на 

обрачунавање пореза; саветовање у вези са 

запосленима; саветовање у вези са пословном 

администрацијом; саветодавне услуге које се односе 

на маркетинг; саветодавне услуге које се односе на 

пословање франшиза; саветодавне услуге које се 

односе на пословне трансакције; саветодавне услуге 

које се односе на пословно управљање и пословне 

активности; саветодавне услуге које се односе на 

пословну организацију; саветодавне услуге које се 

односе на управљање пословним ризицима; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

саветодавне услуге у пословном управљању које се 

односе на франшизе; састављање именика за 

објављивање на интернету; састављање листе за 

слање директне поште; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

састављање пословних именика; састављање 

пословних статистика и комерцијалних 

информација; састављање реклама за употребу као 

интернет странице; састављање спискова 

поштанских адреса; састављање статистике за 

пословне или комерцијалне потребе; секретарске и 

административне услуге; секретарске стенографске 

услуге; секретарске услуге; селекција особља 

коришћењем психолошког тестирања; 

систематизација и запошљавање особља; 

систематизација особља; систематизација података у 

рачунарској бази података; системација информација 

у компјутерским базама података; службе за 

эапошљавање; смањивање трошкова; сортирање, 

руковање и примање поште [канцеларијски послови]; 

спајање, ради користи других, разних роба, осим за 

превоз, које омогућавају купцима да боље виде и 

купе ту робу; статистичко анализирање и 

извештавање; статистичко процењивање 

маркетиншких података; статистичко процењивање 

података добијених истраживањем тржишта; 

стенографија; стенографске услуге; стенографско 

преписивање; стратешко пословно планирање; 

стручне услуге о пословној ефикасности; тестирање 

личности за потребе запошљавања; тестирање ради 

утврђивања вештина при запошљавању; тестирање 

ради утврђивања способности при запошљавању; 

тестирање ради утврђивања стручне способности; 

тражење и распоређивање извршног кадра; тражење 

и селекција извршног кадра; тражење спонзорства; 

тумачење података из истраживања тржишта; 

умножавање докумената; унајмљивање радника; 

унос и прикупљање информација у рачунарску базу 

података; упоређивање података у рачунарској бази 

података; управљање базама података; управљање 

запосленима; управљање запосленима и саветовање 

у вези са запошљавањем; управљање инвентаром; 

управљање и прикупљање компјутеризованих база 

података; управљање и саветовање у вези са 

пословним процесима; управљање комерцијалним 

пословима; управљање компјутеризованим 

досијеима; управљање компјутеризованом базом 

података; управљање културним и образовним 

програмима размене; управљање људским 

ресурсима; управљање медицинским трошковима; 

управљање односима с купцима; управљање 

пензионим плановима за запослене; управљање 

плановима бенефиција за запослене; управљање 
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плановима по жељи пружаоца услуга; управљање 

плановима социјалног осигурања за запослене; 

управљање плановима унапред плаћене здравствене 

заштите; управљање платним списком за друге; 

управљање подстицајним програмима за хотеле за 

друге; управљање пословним активностима; 

управљање пословним информацијама; управљање 

пословним пројектима; управљање пословним 

ризиком; управљање програмима за путнике који 

често лете авионом; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

управљање програмом попуста за омогућавање 

учесницима да добију попусте на робу и услуге 

употребом чланске картице за остваривање попуста; 

управљање факгурисање и усклађивање рачуна у име 

других; управљање продајом некретнина; управљање 

хотелом за друге; управљање центрима за 

телефонске позиве за друге; уређење уговора, за 

друге, за куповину и продају робе; уређење уговора, 

за друге, за куповину и продају робе и услуга; 

уређење уговора, за друге, за пружање услуга; 

уређивање излога; услуга интерактивног чувања 

података за употребу при ризичном управљању и 

регулаторном усклађивању од стране осигураника и 

професионалаца на пољу медицине; услуга 

маркетинга догађаја; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге агенције за извоз; услуге агенције за 

увоз и извоз у енергетском сектору; услуге 

ангажовања, запошљавања, распоређивања, 

систематизације и умрежавања каријера; услуге 

ангажовања спортиста за спортисте средњих школа; 

услуге аукције и обрнуте аукције; услуге аукцијске 

продаја путем интернета; услуге аукцијске продаје 

преко интернета; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге вођења акционарске 

евиденције; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; услуге давања пословних савета који 

се односе на оснивање и рад франшиза; услуге 

давања пословних савета; услуге електронског 

управљања инвентаром; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге збрињавања 

технолошког вишка; услуге интернет продаје звука 

звона који се могу преузети; услуге истраживања 

тржишта у вези са навикама коришћења интернета и 

лојалности купаца; услуге јављања на телефон; 

услуге јављања на телефон и коришћења порука; 

услуге компјутеризоване продаје на мало преко 

интернета; услуге компјутеризованог истраживања 

тржишта; услуге компјутеризованог вођења 

пословних евиденција; услуге компјутеризованог 

наручивања поклона преко интернета; услуге 

компјутеризованог наручивања преко интернета; 

услуге компјутеризованог пословног информисања; 

услуге котације цена за робе и услуге; услуге 

куповине простора у медијима; услуге куповине роба 

и услуга за друге компаније; услуге лобирања у 

комерцијалне сврхе; услуге малопродаје и 

велепродаје за аутомобиле; услуге малопродаје и 

велепродаје за бицикле; услуге малопродаје и 

велепродаје за воће и поврће; услуге малопродаје и 

велепродаје за вреће; услуге малопродаје и 

велепродаје за вреће и кесе; услуге малопродаје и 

велепродаје за детерџенте; услуге малопродаје и 

велепродаје за дуван; услуге малопродаје и 

велепродаје за дуван и пушачке реквизите; услуге 

малопродаје и велепродаје за електричне машине и 

апарате; услуге малопродаје и велепродаје за какао; 

услуге малопродаје и велепродаје за канцеларијски 

прибор; услуге малопродаје и велепродаје за кафу; 

услуге малопродаје и велепродаје за козметику; 

услуге малопродаје и велепродаје за козметику, 

тоалетне потрепштине, пасте за зубе, сапуне и 

детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за 

кондиторске производе; услуге малопродаје и 

велепродаје за кондиторске производе, хлеб и 

пецива; услуге малопродаје и велепродаје за моторна 

возила на два точка; услуге малопродаје и 

велепродаје за намештај; услуге малопродаје и 

велепродаје за обућу; услуге малопродаје и 

велепродаје за одећу; услуге малопродаје и 

велепродаје за папир и канцеларијски прибор; услуге 

малопродаје и велепродаје за пасте за зубе; услуге 

малопродаје и велепродаје за пиринач; услуге 

малопродаје и велепродаје за пиринач и цереалије; 

услуге малопродаје и велепродаје за постељину; 

услуге малопродаје и велепродаје за пушачке 

реквизите; услуге малопродаје и велепродаје за 

риболовачку опрему; услуге малопродаје и 

велепродаје за сапуне; услуге малопродаје и 

велепродаје за спортску робу; услуге малопродаје и 

велепродаје за тканине; услуге малопродаје и 

велепродаје за тканине и постељине; услуге 

малопродаје и велепродаје за тоалетне потрепштине; 

услуге малопродаје и велепродаје за храну и пиће; 

услуге малопродаје и велепродаје за чај; услуге 

малопродаје и велепродаје за чај, кафу и какао; 

услуге малопродаје и велепродаје за штампане 

материјале; услуге малопродаје уметничких дела од 

стране уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

маркетинга производа; услуге маркетиншких 

агенција; услуге набавке алкохолних пића [куповина 

робе за друге фирме]; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; услуге наручивања преко интернета; 

услуге наручивања преко интернета и доставе из 

ресторана; услуге наручивања телефоном за друге; 
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услуге наручивања у велепродаји; услуге обраде 

текста и куцања; услуге оглашавања, промоције и 

маркетинга које се односе на возила; услуге односа 

са јавношћу; услуге онлајн малопродаје дигиталне 

музике која се преузима са интернета; услуге онлајн 

малопродаје мелодије звона које се преузимају са 

интернета; услуге онлајн малопродаје претходно 

снимљене музике и филмова који се преузимају са 

интернета; услуге организације за пословне потребе; 

услуге планирања за оглашавање; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге под-уговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге поређења цена у енергетском 

сектору; услуге пословне администрације за обраду 

продаје преко интернета; услуге пословне истраге 

оцењивања, стручне процене, информације и 

истраживање; услуге пословног информисања и 

процене; услуге пословног информисања и упити; 

услуге пословног посредовања и саветовања; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; услуге 

пословног саветовања и информисање; услуге 

пословног саветовања које се односи на маркетинг; 

услуге пословног саветовања које се односи на 

рекламирање; услуге пословног саветовања које се 

односи на франшизе; услуге пословног саветовања у 

пољопривреди; услуге пословног управљања и 

консултација; услуге посредовања у трговини; 

услуге прављења листе поклона; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења штампе; услуге пресељења пословног 

седишта; услуге претплате на новине за друге; услуге 

прибављања робе у име друге компаније; услуге 

прикупљања података за тржишна истраживања; 

услуге пријављивања пореза; услуге припремања 

пореза и консултантске услуге; услуге продаје 

гардеробе преко интернет продавница; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и аксесоара 

преко интернет продавница; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; 

услуге продаје путем лицитације; услуге продаје 

унапред снимљених музичких и видео садржаја који 

се могу преузети преко интернет продавнице; услуге 

продајних аутомата; услуге промотивне продаје; 

услуге промотивне продаје на терминалима за 

продају, за друге; услуге промотивне продаје 

производа; услуге промотивне продаје ради 

подстицања потенцијалних купаца да купују 

производе других; услуге промотивног маркетинга; 

услуге промоције извоза; услуге процене бренда; 

услуге процењивања тржишта; услуге регистрације 

аутомобила; услуге регистрације возила и преноса 

власништва; услуге регистрације враћања кључева; 

услуге рекламе и маркетинга; услуге рекламирања 

преко интернета; услуге рекламирања у штампи; 

услуге рекламних агенција; услуге саветовања у вези 

са маркетингом; услуге саветовања у вези са 

рекламирањем и пословним управљањем; услуге 

стварања бренда; услуге стратегије брендирања; 

услуге телемаркетинга; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

транскрипције у области медицине [канцеларијски 

послови]; услуге управљања ланцем снабдевања; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге уређења и аранжирања 

излога; услуге уређења излога малопродајних 

продавница; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 41:  академије [образовне]; анализирање 

резултата образовних тестова и података за друге; 

библиотекарске услуге; вођење забавних догађаја; 

вођење забавних догађаја, културних догађаја, 

спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и 

забавних и културних активности; вођење забавних 

догађаја уживо и филмских фестивала; вођење 

културних догађаја; вођење курсева за обуку у 

области технологије и иновација; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење образовних догађаја; вођење 

образовних конференција; вођење образовних 

курсева; вођење радионица за обуку; вођење 

радионица и семинара за уметничко процењивање; 

вођење радионица и семинара на тему личне свести; 

вођење радионица и семинара на тему самосвести; 

вођење семинара за обуку; вођење семинара у 

области онкологије; вођење такмичења на интернету; 

вођење филмских фестивала; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција радио програма; дистрибуција 

телевизијског програма; дистрибуција телевизијског 

програма системима кабловске телевизије; 

дистрибуција филма; дистрибуција филмова; 

договарање, реализација и организација колоквијума; 

договарање, реализација и организација конгреса; 

договарање, реализација и организација 

конференција; договарање, реализација и 

организација концерата; договарање, реализација и 

организација семинара; договарање, реализација и 

организација семинара, предавања, презентација и 

симпозијума у вези са подучавањем језика; додатно 

образовање; дресирање животиња; електронске 

издавачке услуге; електронске публикације са 

информацијама о широком распону тема на мрежи; 

електронске публикације текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

електронско издаваштво; забава посредством радија; 

забава путем бежичног телевизијског преноса; забава 

путем телевизије засноване на интернетском 

протоколу; забава са ласерским ефектима; забава са 

светлосним ефектима; забава у виду аеро митинга; 

забава у виду анимираних и телевизијских серија са 
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акцијом уживо; забава у виду атлетских такмичења; 

забава у виду аутомобилских трка; забава у виду 

балетских извођења; забава у виду бејзбол утакмица; 

забава у виду вожње у забавном парку; забава у виду 

гимнастичких наступа; забава у виду игара 

америчког фудбала; забава у виду избора лепоте; 

забава у виду концертних наступа; забава у виду 

кошаркашких утакмица; забава у виду 

мађионичарских представа; забава у виду модних 

приредби; забава у виду наступа музичких вокалних 

група; забава у виду наступа музичких група; забава 

у виду наступа певача; забава у виду наступа 

симфонијских оркестара; забава у виду наступа 

уживо и наступа замаскираних ликова уживо; забава 

у виду оркестарских наступа; забава у виду плесних 

наступа; забава у виду позоришних представа; забава 

у виду представа у забавним парковима; забава у 

виду рвачких клубова; забава у виду редовних 

телевизијских програма у области забаве за децу; 

забава у виду спортских турнира; забава у виду 

спортских утакмица; забава у виду сценских 

приредби и кабареа; забава у виду такмичења у 

боксу; забава у виду такмичења у голфу; забава у 

виду такмичења у дизању тегова; забава у виду 

такмичења у рвању; забава у виду текућих 

телевизијских програма; забава у виду тениских 

турнира; забава у виду трка јахти; забава у виду 

фудбалских утакмица; забава у виду хокејашких 

утакмица; забава у виду циркуса; забавне и културне 

активности; забавне и спортске активности; забавне 

услуге у виду клубова обожаватеља; здравствена и 

фитнес обука; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање аудио књига; издавање билтена; 

издавање брошура; издавање годишњака; издавање 

докумената у области образовања, науке, јавног 

права и друштвених питања; издавање електронских 

књига и он-лајн периодичних часописа; издавање 

електронских књига и он-лајн часописа; издавање 

електронских новина којима је могуће приступити 

путем глобалне рачунарске мреже; издавање 

електронских публикација; издавање електронских 

часописа; издавање журнала; издавање журнала, 

књига и приручника из области медицине; издавање 

интернет часописа; издавање информативних 

листова; издавање и уређивање књига, новина и 

периодичних часописа; издавање и уређивање књига, 

новина и часописа; издавање и уређивање штампаног 

материјала; издавање и уређивање штампаног 

материјала и текстова, осим рекламних текстова; 

издавање и уређивање штампаног материјала, 

књига,новина и периодичних часописа, осим за 

рекламне потребе; издавање календара; издавање 

каталога; издавање књига; издавање књига и 

магазина; издавање књига и часописа; издавање 

књига, магазина, годишњака и журнала; издавање 

књига, периодичних издања, часописа, новина и 

билтена; издавање књига, часописа и других 

текстова, осим рекламних текстова; издавање књига, 

часописа и новина на интернету; издавање лаке 

ронилачке опреме; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање научно-информативних 

часописа; издавање образовних материјала; издавање 

опреме за стадионе; издавање периодичних 

часописа; издавање периодичних часописа и књига у 

електронском формату; издавање периодичних 

часописа, каталога и проспеката; издавање 

приручника за образовање и оспособљавање; 

издавање приручника за обуку; издавање проспеката; 

издавање рекламног материјала за потребе забаве и 

подучавања; издавање спортске опреме, осим возила; 

издавање текстова и слика, и у електронском 

формату, осим за рекламне потребе; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; издавање 

тениских терена; издавање уредничког садржаја за 

странице којима се приступа путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање уџбеника; издавање 

часописа; издавање часописа за потрошаче; издавање 

часописа и књига у електронском формату; издавање 

часописа у електронском формату; издавање 

часописа у електронском формату на интернету; 

издавање штампаних именика; издавање штампаног 

материјала; издавање штампаног материјала и 

текстова, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала, и у електронском формату, 

осим у рекламне сврхе; издавање штампаног 

материјала, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала у електронском формату; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату на интернету; издавачке услуге за 

дигиталну видео, аудио и мултимедијалну забаву; 

издавачке услуге; издавачке услуге, осим штампања; 

изнајмљивање DVD дискова; изнајмљивање 

акваријума за ентеријере; изнајмљивање акваријума 

и рибе; изнајмљивање аудио и видео опреме; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео екрана; изнајмљивање 

видео рекордера; изнајмљивање видео трака; 

изнајмљивање видео трака и кинематографских 

филмова; изнајмљивање графоскопа; изнајмљивање 

електронских апарата за игре на срећу; 

изнајмљивање звучних и видео снимака; 

изнајмљивање змај ева; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање казино игара; изнајмљивање камера; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

кинематографских пројектора и опреме; 

изнајмљивање кинематографских уређаја и апарата; 

изнајмљивање кинематографских филмова и видео 

записа; изнајмљивање кинематографских филмова и 

звучних записа; изнајмљивање књига; изнајмљивање 

књига и других публикација; изнајмљивање књига и 

периодичне штампе; изнајмљивање магнетних трака 
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са снимљеним сликама; изнајмљивање музичких 

инструмената; изнајмљивање наставног материјала и 

опреме; изнајмљивање новина и часописа; 

изнајмљивање носача снимљених података у забавне 

сврхе; изнајмљивање опреме, апарата и сценографије 

за позоришне позорнице или телевизијске студије; 

изнајмљивање опреме за голф; изнајмљивање опреме 

за играње; изнајмљивање опреме за кинематографско 

пројектовање; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијског студија; изнајмљивање 

опреме за скијање на дасци; изнајмљивање опреме за 

снимање на траку; изнајмљивање плоча или 

магнетних трака са снимљеним звуком; 

изнајмљивање плоча и снимљених магнетних аудио 

трака за учење језика; изнајмљивање позоришног 

декора; изнајмљивање радио и телевизијских 

апарата; изнајмљивање радио пријемника; 

изнајмљивање ролшуа; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање скија; 

изнајмљивање ски опреме; изнајмљивање 

снимљених магнетних аудио трака; изнајмљивање 

снимљених магнетних видео трака за учење језика; 

изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање 

сценског декора; изнајмљивање текстилних 

таписерија и украсних зидних застора за употребу 

као позоришне и сценске завесе у позориштима и 

дворанама за одржавање представа; изнајмљивање 

телевизијских апарата; изнајмљивање телевизијских 

програма; изнајмљивање уметничких дела; 

изнајмљивање уметничких слика и калиграфских 

радова; изнајмљивање уређаја за расвету за 

позоришне сцене; изнајмљивање уређаја за расвету 

за телевизијске студије; изнајмљивање уређаја за 

снимање звучних и видео записа; изнајмљивање 

уређаја и апарата за забаву; изнајмљивање филмова; 

изнајмљивање филмова и видео записа; 

изнајмљивање фонографских и музичких снимака; 

изнајмљивање фотографске опреме; изнајмљивање 

часописа; изнајмљивање штампаних публикација; 

изнајмљивање штампаног материјала; информативне 

услуге у виду извештавања о актуелним догађајима; 

информатичка обука; информације из области забаве 

и разоноде; информације које се односе на забаву у 

вези са рачунарским играма које се пружају на 

интернету са рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; информације које се односе 

на образовање и забаву; информације које се односе 

на образовање и забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета; 

информације које се односе на образовање или 

забаву које се пружају на интернету или путем 

телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација; информације које се односе на 

образовање или забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета путем 

телевизијских или радио програма; информације о 

рекреацији; информисање о образовању; испити из 

области образовања; кинематографска адаптација и  

монтажа; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; консултантске услуге које се 

односе на академске предмете; консултантске услуге 

које се односе на образовање и обуку; консултантске 

услуге које се односе на образовање и обуку 

руководства и особља; консултантске услуге које се 

односе на обуку; консултантске услуге које се односе 

на обуку и усавршавање; консултантске услуге које 

се односе на обуку, усавршавање и образовање; 

консултантске услуге у вези са образовањем; 

консултантске услуге у вези са уређивањем; 

консултантске услуге у области забаве; 

консултантске услуге у области забаве које се 

пружају путем интернета; консултантске услуге у 

области образовања и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у области образовања, обуке и 

усавршавања, и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у области потешкоћа у учењу; 

културне активности; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

курсеви језика; курсеви стратешког планирања у 

вези са оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; курсеви учења на даљину; лекторисање 

рукописа; медицинско обучавање и настава; мерење 

времена на спортским догађајима; микрофилмовање; 

монтажа видеотрака; монтажа филма; 

мултимедијално издавање књига; мултимедијално 

издавање магазина, часописа и новина; 

мултимедијално издавање штампаног материјала; 

напредна обука; настава, обука; објављивање летака; 

објављивање музичких текстова; објављивање 

резултата кпиничких тестирања фармацеутских 

препарата; објављивање рецензија; образовање и 

забава у области пословног управљања; образовање 

и обука који се односе на очување природе и 

животне средине; образовање и обука у области 

обраде електронских података; образовање и обука у 

области услуга медицине рада и безбедности на 

раду; образовање одраслих; образовање, подучавање 

и обука; образовање у интернатима; образовне и 

забавне активности које се пружају у вези са 

крстарењима и излетима; образовне и забавне 

услуге; образовне услуге у виду курсева на 

универзитетском нивоу; образовне услуге у виду 

тренинга; обука вожње; обука возача; обука 

гимнастике; обука за одрасле; обука за руковање 

грађевинским машинама; обука и усавршавање за 

развој људских ресурса; обука и усавршавање за 

развој људских ресурса, тимова и организација; 

обука на пољу личног развоја; обука о употреби 

хируршких, лекарских, стоматолошких и 

ветеринарских инструмената и апарата; обука 
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[тренирање]; обука стручњака у водоиноталатерској 

индустрији; обучавање јоге; одређивање степена 

хендикепа за одговарајуће спортске догађаје; 

омогућавање коришћења он-лајн видео записа, који 

се не могу преузимати; омогућавање коришћења он-

лајн музике, која се не може преузимати; он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; он-лајн 

публикације електронских књига; организација и 

вођење балова; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација и пружање услуга игара и 

такмичења путем интернета; организација представа 

и концерата; организовање аутомобилских трка; 

организовање балова; организовање забавних 

догађаја; организовање бициклистичких трка; 

организовање забавних приредби; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

конгреса; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање игара; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање игара и такмичења; 

организовање игара и такмичења путем интернета; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање изложби за културне потребе; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање изложби за потребе обуке; 

организовање изложби, конвенција и конференција 

за културне ИЛ~ образовне потребе; организовање 

изложби, конгреса, семинара и конференција за 

културне и забавне потребе; организовање изложби, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација дневних курсева за одрасле; 

организовање и реализација забавних, спортских и 

културних активности; организовање и реализација 

игара; организовање и реализација изложби у 

забавне сврхе; организовање и реализација 

колоквијума, конференција и конгреса; организовање 

и реализација колоквијума, конференција, конгреса, 

семинара, симпозијума радионица за обуку; 

организовање и реализација конвенција; 

организовање и реализација конференција и изложби 

за културне и образовне потребе; организовање и 

реализација конференција и конгреса; организовање 

и реализација конференција и семинара; 

организовање и реализација конференција, 

конвенција и изложби за културне или образовне 

потребе; организовање и реализација конференција, 

конвенција, образовних изложби, часова, предавања, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса и симпозијума; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

концерата, симпозијума, семинара, курсева обуке, 

часова и предавања; организовање и реализација 

конференција, конгреса, семинара, симпозијума, 

курсева обуке, часова и предавања; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семинара и 

радионица за обуку; организовање и реализација 

конференција, конгреса, симпозијума и семинара; 

организовање и реализација курсева за обуку; 

организовање и реализација образовних 

конференција; организовање и реализација 

пословних конференција; организовање и 

реализација предавања; организовање и реализација 

радионица, туторијала, семинара и конференција; 

организовање и реализација састанака у области 

забаве; организовање и реализација састанака у 

области образовања; организовање и реализација 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација семинара, конгреса, конференција и 

симпозијума; организовање и реализација семинара, 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и реализација семинара, 

конференција, курсева за обуку и усавршавање; 

организовање и реализација семинара, радионица 

[образовних], конгреса, колоквијума, курсева учења 

на даљину и изложби за културне потребе; 

организовање и реализација спортских и културних 

догађаја; организовање и реализација спортских 

такмичења; организовање и реализација такмичења 

[образовање или забава]; организовање и реализација 

туторијала; организовање и реализација часова; 

организовање и спровођење концерата; 

организовање конгреса и конференција за културне и 

образовне потребе; организовање конференција и 

симпозијума у области медицинске науке; 

организовање коњских трка; организовање 

костимираних забавних догађаја; организовање 

културних догађаја; организовање курсева за обуку 

на образовним институцијама; организовање курсева 

обуке; организовање лутрије; организовање лутрије 

и других активности игара на срећу; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; организовање 

музичких наступа уживо; организовање образовних 

догађаја; организовање образовних, забавних, 

културних и спортских такмичења; организовање 

образовних, забавних, спортских и културних 

догађаја; организовање образовних и забавних 

догађаја за особље и руководиоце; организовање 

обука; организовање плесних догађаја и дискотека; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање, представљање и 

продукција емисија и наступа уживо; организовање 

програма за обуку младих; организовање, продукција 

и представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; организовање, продукција, 

представљање и вођење музичких концерата, 

фестивала, турнеја и других музичких и културних 

наступа, догађаја и активности; организовање 
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професионалних радионица и курсева за обуку; 

организовање професионалних турнира или 

такмичења у голфу; организовање разгледања у 

пратњи водича; организовање резервације карата за 

приредбе и друге забавне догађаје; организовање 

семинара; организовање семинара и конференција; 

организовање симпозијума и радионица за обуку; 

организовање спортова и културних догађаја у 

оквиру заједнице; организовање спортских догађаја; 

организовање спортских догађаја и такмичења; 

организовање спортских догађаја у фудбалу; 

организовање спортских и културних активности; 

организовање спортских и културних догађаја; 

организовање спортских такмичења; организовање 

такмичења за образовање или забаву; организовање 

такмичења или других спортских и културних 

догађаја у добротворне сврхе; организовање 

такмичења и свечаности доделе награда; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења путем интернета; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; организовање турнира у 

голфу; организовање филмских догађаја, музичких 

догађаја, културних и спортских догађаја и забавних 

догађаја уживо; организовање филмских догађаја, 

музичких догађаја уживо и културних И спортских 

догађаја; организовање филмских пројекција; 

организовање церемонија доделе награда и гала 

вечери у забавне сврхе; организовање такмичења у 

спортском риболову; оркестарске услуге; основно и 

напредно оспособљавање за развој људских ресурса; 

писање и објављивање текстова, осим у рекламне 

сврхе; писање песама; писање сценарија; писање 

сценарија, изузев за рекламне сврхе; писање 

текстова; планирање забава [забава]; подучавање; 

подучавање аикида; подучавање језика; подучавање 

музике; подучавање у области музике; позоришна 

продукција; позоришне и музичке представе које се 

изводе у дворанама за наступе; позоришне и музичке 

представе које се изводе у дискотекама и ноћним 

клубовима; покретне библиотеке; пословна обука; 

пословно образовање; практична настава [обука 

путем демонстрације]; практична обука у области 

заваривања; преводилачке услуге; превођење; 

представљање радова визуелне уметности и 

књижевних радова публици за културне или 

образовне потребе; приказивање забавних догађаја 

уживо; приказивање и изнајмљивање снимака звука 

и слике; приказивање музичких наступа; 

приказивање уживо наступа музичких група; 

приказивање филмова, емисија, представа или 

музичких наступа; приказивање филмова; припрема 

и вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

припрема наставних планова, курсева, уџбеника и 

испита; припрема образовних курсева и испита; 

припремање обуке; припрема, примена и бодовање 

стандардизованих тестова; припрема, реализација и 

организација радионица за обуку; припрема, 

реализација и организација симпозијума; припрема 

текстова за публикације у виду брошура и упутстава 

за употребу у вези са програмима исхране и 

контролом тежине; припрема титлова за филмове; 

припремни курсеви за државне испите; продукција 

аудио забаве; продукција аудио мастер снимака; 

продукција емисија и филмова; продукција забавног 

програма у виду кинематографских телевизијских, 

радиjских и видео представа у вези са путовањима; 

продукција звучних и видео снимака; продукција 

звучних, музичких и видео снимака; продукција 

звучних снимака; продукција и дистрибуција 

кинематографских филмова; продукција и 

дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 

продукција и дистрибуција радијских и 

телевизијских програма; продукција и дистрибуција 

радијских програма; продукција и дистрибуција 

телевизијских програма; продукција и изнајмљивање 

филмова, видео филмова, радијских и телевизијских 

програм; продукција и објављивање музике; 

продукција и презентација аудио и видео снимака, и 

покретних и непокретних слика; продукција и режија 

радијских и музичких догађаја у виду радијских и 

телевизијских програма уживо; продукција мастер 

снимака; продукција музике; продукција песама за 

кинематографске филмове; продукција плоча; 

продукција представа; продукција, приказивање и 

изнајмљивање кинематографских филмова; 

продукција радио и телевизијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција снимљених истраживања; продукција 

сценских представа; продукција телевизијских 

програма; продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

телевизијских програма, телевизијских програма за 

мобилне телефоне и радијских програма; продукција 

телевизијских садржаја; продукција телевизијских 

филмова; продукција филмова као и аудио-

визуелних и телевизијских програма; продукција 

филмова, видео садржаја, радијског и телевизијског 

програма; продукција филмова у студију; 

производња и изнајмљивање образовног материјала 

и материјала за подучавање; производња мастер 

снимака; производња радијског забавног програма; 

производња телевизијских програма са титловима; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

пројектовање и изнајмљивање кинематографских 

филмова; професионално саветовање у вези са 

образовањем и обуком; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање вести и информација у вези са рвањем 

путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

дигиталне музике која се не може преузети са 

интернета; пружање електронских публикација које 
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се не могу преузети; пружање електронских 

публикација које се не могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже или путем интернета; пружање 

електронских публикација које се не могу преузети, 

у вези са подучавањем језика; пружање забаве; 

пружање забаве путем телевизије, радија, биоскопа, 

кабловске телевизије, сателитске телевизије и 

интернета; пружање информација, коментара и 

чланака у области музике путем рачунарских мрежа; 

пружање информација он-лајн у вези са рачунарским 

играма и рачунарским додаци ма за игре; пружање 

информација о распоредима позоришних представа; 

пружање информација у вези са забавом и забавним 

догађајима путем он-лајн мрежа и интернета; 

пружање информација у вези са забавом, музиком, 

наступима уживо и забавним догађајима; пружање 

информација у вези са забавом путем електронских 

средстава; пружање информација у вези са забавом 

путем интернета; пружање информација у вези са 

забавом путем телевизијских, широкопојасних, 

бежичних и он-лајн услуга; пружање информација у 

вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и 

културним активностима; пружање информација у 

вези са обуком; пружање информација у вези са 

физичким васпитањем путем он-лајн интернет 

страница; пружање информација у вези са физичким 

вежбама путем он-лајн интернет страница; пружање 

информација у вези са физичким тренингом путем 

он-лајн интернет страница; пружање информација у 

области музике; пружање курсева обуке; пружање 

курсева обуке на нивоу средње школе, факултета или 

постдипломском нивоу; пружање курсева сталног 

усавршавања у области здравствене неге; пружање 

курсева сталног усавршавања у области медицине; 

пружање курсева сталног усавршавања у области 

права; пружање курсева сталног усавршавања у 

области стоматологије; пружање курсева у области 

управљања водом; пружање мултимедијских 

забавних програма путем телевизије, 

широкопојасних, бежичних и он-лајн услуга; 

пружање образовних курсева, предавања, семинара и 

програма за обуку младих; пружање образовних 

курсева; пружање образовних курсева у области 

исхране и здравствене неге; пружање образовних 

курсева у вези С!1 исхраном; пружање он-лајн 

информација и вести у области обуке за 

запошљавање; пружање он-лајн информација у вези 

са забавом или образовањем; пружање он-лајн 

информација у вези са образовним активностима, 

активностима оспособљавања, забавним, спортским 

и културним активностима; пружање он-лајн 

информација у области забаве рачунарским играма; 

пружање он-лајн стрипова и романа у сликама који 

се не могу преузети; пружање он-лајн туторијала; 

пружање он-лајн часописа са општом тематиком, 

који нису за преузимање; пружање радијских и 

телевизијских забавних садржаја путем интернета; 

пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја; пружање спортских информација путем 

унапред снимљених телефонских порука; пружање 

услуга аудио или видео студија; пружање услуга 

аутомата за аркадне игрице; пружање услуга дечијих 

игралишта у сервисним станицама; пружање услуга 

едукативне забаве за децу у центрима за ваншколске 

активности; пружање услуга казина [игре на срећу]; 

пружање услуга образовних испита и тестова; 

пружање услуга образовних испита; пружање услуга 

он-лајн електронских публикација, које се не могу 

преузети, у области музике; пружање услуга он-лајн 

забаве у виду забавних игара; пружање услуга он-

лајн забаве у виду турнира игара; пружање услуга 

он-лајн забаве у виду турнира игара, фиктивних 

спортских лига и забавних игара; пружање услуга 

он-лајн забаве у виду фиктивних спортских лига; 

пружање услуга у вези са воденим парковима; 

пружање услуга у вези са забавом у облику музичких 

наступа уживо или музичких снимака; пружање 

услуге оспособљавања из области хигијене за 

угоститељску индустрију; пружање услуге 

оспособљавања и образовања у вези са позоришним, 

музичким, телевизијским, радио и 

кинематографским представама; пружање услуге 

оспособљавања и усавршавања; пружање услуге 

оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање услуге оспособљавања у области 

пољопривреде, хортикултуре и шумарства; пружање 

филмова и телевизијских програма који се не могу 

преузимати путем телевизије на плаћање; пружање 

филмова и телевизијских програма који се не могу 

преузимати путем телевизијских канала на плаћање 

по гледању; пружање филмова и телевизијских 

програма који се не могу преузимати путем услуге 

видеа на захтев; пружање филмске, телевизијске и 

музичке видео забаве путем интерактивних интернет 

страница; режирање радио и телевизијских програма; 

резервација карата и услуге резервисања за забавне, 

спортске и културне догађаје; резервација седишта за 

забавне догађаје; резервација седишта за приредбе и 

резервација карата за позориште; резервација 

седишта за приредбе и спортске догађаје; 

резервације концерата; резервисање седишта за 

приредбе, свечаности; религијско образовање; 

саветовање у вези са пословном обуком; саветодавне 

услуге које се односе на обуку; садо обука 

[подучавање о чајној церемонији]; снабдевање 

опремом за рекреацију; снимање и продукција аудио 

садржаја; снимање видеорекордером; снимање, 

продукција и дистрибуција кинематографских, видео 

и аудио снимака, радио и телевизијских програма; 

спортске активности; спортске и културне 

активности; спортско тренирање; стављање на 

располагање атлетских објеката и опреме; стављање 
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на располагање базена; стављање на располагање 

билијарских сала; стављање на располагање 

игралишта и опреме за голф; стављање на 

располагање махјонг салона; стављање на 

располагање објеката за гимнастику; стављање на 

располагање објеката за забавне игре; стављање на 

располагање објеката за обуку; стављање на 

располагање објеката за приказивање 

кинематографских филмова; стављање на 

располагање објеката за спортске турнире; стављање 

на располагање објеката за студијско снимање; 

стављање на располагање објеката за физичко 

васпитање, игре и спорт; стављање на располагање 

објеката за фитнес и физичке вежбе; стављање на 

располагање објеката и опреме за зимске спортове; 

стављање на располагање објеката и опреме за 

приказ филмова, емисија, представа, музичку и 

образовну обуку; стављање на располагање објеката 

и услуга за рекреацију; стављање на располагање 

објеката тениских терена; стављање на располагање 

плесних дворана; стављање на располагање 

површина за рекреацију у виду дечијих игралишта; 

стављање на располагање позоришних и 

кинематографских објеката; стављање на 

располагање салона са аутоматима; стављање на 

располагање простора за пачинко игре; стављање на 

располагање скијашких стаза; стављање на 

располагање тениских терена; стављање на 

располагање терена за бејзбол; стручна обука; 

суђење на спортским такмичењима; телевизијска 

забава; титловање; тренирање [образовање и обука]; 

тумачење језика знакова; упутства за формално 

ношење кимона; уређивање видео записа; уређивање 

радио и телевизијског програма; уређивање 

фотографија; уређивање штампаног материјала који 

садржи слике, осим за рекламне потребе; услуге 

агенција за продају карата [разонода]; услуге 

анимације специјалних ефеката за филм и видео 

записе; услуге академског образовања; услуге 

балетске школе; услуге бејзбол кампова; услуге 

биоскопа; услуге ботаничке баште; услуге 

високошколског, академског, лингвистичког и 

струковног образовања и обуке; услуге 

високошколског образовања; услуге графичке 

обраде, не у рекламне сврхе; услуге давања 

упутстава и обуке; услуге дискотека; услуге диск 

џокеја; услуге диск џокеја за забаве и посебне 

догађаје; услуге допис не школе; услуге дресирања 

коња; услуге електронских игара које пружа 

глобална комуникацијска мрежа; услуге 

електронских игара путем интернета; услуге 

електронских игара путем интернета или друге 

комуникацијске мреже; услуге забаве које пружају 

кампови за одмор; услуге забаве које пружају 

музичке групе; услуге забаве које пружају 

рекреативни и забавни паркови; услуге забаве које 

пружају сценски уметници; услуге забављача; услуге 

забавних и тематских паркова; услуге забавних 

паркова; услуге забавних центара; услуге завршне 

обраде снимака; услуге за рекреацију и разоноду; 

услуге зоолошких вртова; услуге игара које се 

пружају комуникацијом помоћу рачунарских 

терминала или мобилних телефона; услуге игара које 

се пружају на интернету са рачунарске мреже за 

потребе забаве и усавршавања; услуге игара које се 

пружају на интернету са рачунарске мреже или 

мреже мобилне телефоније; услуге игара које се 

пружају преко комуникацијских мрежа; услуге игара 

које се пружају преко рачунарских мрежа и 

глобалних комуникацијских мрежа; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге информативног извештавања; услуге 

информативног извештавања у области 

финансијских новости; услуге информатичких 

кампова; услуге казина; услуге калиграфије; услуге 

кантри клубова; услуге караока; услуге клађења; 

услуге клуба за здравље и рекреацију; услуге клуба 

за фитнес и физичку вежбу; услуге клуба у виду 

забаве; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге клупске забаве; услуге 

компоновања и транскрипције музике за друге; 

услуге консултација и информисања које се односе 

на договарање, реализацију и организацију 

колоквијума; услуге консултација и информисања 

које се односе на договарање, реализацију и 

организацију конгреса; услуге консултација и 

информисања које се односе на договарање, 

реализацију и организацију конференција; услуге 

консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију концерата; 

услуге консултација и информисања које се односе 

на договарање, реализацију и организацију 

радионица за обуку; услуге консултација и 

информисања које се односе на договарање, 

реализацију и организацију симпозијума; услуге 

кошаркашких кампова; услуге лингвистичког 

образовања и обуке; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге лутрије; услуге мајстора церемоније 

за забаве и посебна догађања; услуге модела за 

уметнике; услуге музеја; услуге музеја [презентације, 

изложбе]; услуге музичког издаваштва; услуге 

носача голферских штапова; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања и 

обуке; услуге образовања и обуке које се односе на 

музику и плес; услуге образовања и обуке које се 

односе на спорт; услуге образовања и обуке које се 

односе на уметност и занат; услуге образовања и 

оспособљавања које се односе на игре; услуге 

образовања и оспособљавања које се односе на 

спорт; услуге образовања и подучавања; услуге 

образовања које пружају школе; услуге образовања, 

обуке и забаве; услуге образовања, обуке и 
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подучавања у вези са израдом и производњом; 

услуге образовне обуке за рад са рачунарима; услуге 

обуке за коришћење рачунара; услуге обуке за 

руковање научним инструментима и апаратима за 

истраживање у лабораторијама; услуге обуке за 

употребу и рад са рачунарима и процесорима 

података; услуге обуке и образовања у области 

саветовања о животним проблемима; услуге обуке у 

виду тренирања; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге обуке у области обраде података; 

услуге обуке у области пројектовања, оглашавања и 

комуникацијских технологија; услуге обуке у 

области развоја рачунарских програма; услуге обуке 

у области управљања пројектима; услуге обучавања 

у вези са медитацијом; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; услуге он-лајн дигиталног 

издаваштва; услуге он-лајн игара; услуге оркестара и 

концерти; услуге писања песама и текстова песама; 

услуге планетаријума; услуге плесних школа; услуге 

повезане са видео аркадним играма; услуге 

подучавања виших разреда основних школа; услуге 

подучавања козметичким вештинама; услуге 

подучавања у основним школама; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

позоришне, музичке, телевизијске, радијске и 

филмске забаве; услуге позоришне продукције; 

услуге поло клубова; услуге преводиоца; услуге 

превођења Брајовог писма; услуге продукције 

анимација; услуге продукције забаве уживо; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; услуге 

продукције забавних и телевизијских садржаја 

уживо; услуге продукције забавних садржаја уживо; 

услуге продукције кинематографских филмова; 

услуге продукције музичких видео спотова; услуге 

продукције радијских и телевизијских програма за 

интернет и друге медије; услуге продукције 

радијских програм; услуге продукције радијских, 

телевизијских и аудио програма; услуге 

професионалне оријентације; услуге професионалне 

преквалификације; услуге пружања информација о 

распореду филмова; услуге разоноде; услуге 

резервисања за спортске, научне и културне догађаје; 

услуге рекреативних кампова; услуге рекреативних 

паркова; услуге репортерског извештавања; услуге 

референтне библиотеке које се односе на књижевне и 

документарне записе; услуге синхронизовања; 

услуге синхронизовања на страном језику; услуге 

снимања аудио и видео садржаја; услуге снимања 

аудио садржаја; услуге снимања аудио, филмског и 

телевизијског садржаја; услуге снимања звука и 

пружања забавних видео садржаја; услуге снимања 

музике; услуге снимања сведочења под заклетвом на 

видео траке; услуге снимања у студију и услуге 

филмског студија ради производње мултимедијских 

презентација; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге спортског клуба; услуге 

спортског тренирања; услуге стављања на 

располагање телевизијских програма, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стандардизованог тестирања; услуге струковног 

образовања и оспособљавања; услуге струковног 

оспособљавања; услуге студија за снимање; услуге 

студија за снимање звучних записа; услуге студија за 

снимање и телевизијског студија; услуге студија за 

снимање музике; услуге суђења спортских утакмица; 

услуге трајног оспособљавања; услуге транскрипције 

Брајовог писма; услуге тренинга физичке кондиције; 

услуге тумачења и превођења; услуге уређивања у 

пост-продукцији у области музике, видеа и филма; 

услуге учења на даљину; услуге учења на даљину 

које се пружају на интернету; услуге учитељске 

обуке; услуге филмске, музичке, спортске, видео и 

позоришне забаве; услуге филмског и телевизијског 

студија; услуге филмског студија; услуге 

фотографисања портрета; услуге фотографских 

збирки; услуге фудбалских кампова; услуге часова 

веронауке; услуге школа језика; услуге школе за 

борилачке вештине; учење на даљину; часови 

борилачких вештина; физичко васпитање; 

фотографисање; фотографисање из ваздуха; 

фотографске репортаже; часови вожње; часови 

вожње на ролшуама; часови израде ким она; часови 

каратеа; часови кендоа [јапанско мачевање]; часови 

клавира; часови клизања на леду; часови 

књиговодства; часови козметике и улепшавања; 

часови кројења и шивења одеће; часови плеса; 

часови пливања; часови прављења цветних 

аранжмана; часови тениса; часови у области 

фризерских услуга; часови употребе рачунаљке; 

часови управљања авионом; часови физичке 

кондиције; часови фитнеса за голф; часови фудбала; 

часови џудоа; ширење образовног материјала; школе 

за дресирање животиња ради послушности.  

Кл. 43:  деликатесне радње [ресторани]; достава 

оброка бескућницима или сиромашнима; достава 

оброка за непосредну конзумацију; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање апарата за 

осветљење; изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање висећих зидних украса за хотеле; 

изнајмљивање завеса за хотеле; изнајмљивање 

јоргана; изнајмљивање кревета; изнајмљивање 

кухињских радних плоча за припрему хране за 

непосредну конзумацију; изнајмљивање мадраца и 

јоргана; изнајмљивање металних и неметалних 

монтажних зграда; изнајмљивање намештаја за 

хотеле; изнајмљивање пешкира за хотеле; 

изнајмљивање подних подлога за хотеле; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање 
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привременог смештаја у викендицама и 

апартманима; изнајмљивање привременог смештаја у 

вилама и бунгаловима; изнајмљивање просторија за 

догађаје, конференције, конвенције, изложбе, 

семинаре и састанке; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање просторија за 

конференције; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање столица и столова; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање стоног прибора; изнајмљивање 

шатора; изнајмљивање штандова за сајмове; 

кетеринг у ресторанима брзе хране; кетеринг хране и 

пића; консултантске услуге које пружају телефонски 

кол-центри и линије за помоћ у области привременог 

смештаја; консултантске услуге у области кетеринга 

хране и пића; консултантске услуге у области 

кулинарства; нега предшколске деце и 

новорођенчади у обдаништима; обезбеђење услова за 

камповање; обезбеђивање објеката за банкете и 

друштвене догађаје за посебне прилике; 

обезбеђивање хране и пића за госте ресторана; 

обезбеђивање хране и пића за пацијенте и госте; 

обезбеђивање хране и пића у бистроима; 

обезбеђивање хране и пића у ресторанима; 

обезбеђивање хране и пића у ресторанима и 

баровима; обезбеђивање хране, пића и повременог 

смештај а за госте; обезбеђивање хране угроженим 

особама (добротворне услуге); организовање и 

пружање привременог смештај а; организовање 

хотелског смештаја; пансион за животиње; 

пансионске услуге; понуда објеката за конвенције; 

понуда објеката за конференције, изложбе и 

састанке; понуда просторија за конференције; 

прављење скулптура од хране; привремени смештај; 

припрема и достава хране и пића за банкете; 

припрема и достава хране и пића за институције; 

припрема и достава хране и пића за коктел забаве; 

припрема и достава хране и пића за конзумирање у 

малопродајним објектима; припрема и достава хране 

и пића за конзумирање унутар или изван објеката; 

припрема и достава хране и пића за непосредно 

конзумирање; припрема јапанских јела за 

непосредно конзумирање; припрема хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема хране и пића; 

припрема шпанских јела за непосредно 

конзумирање; пружање изложбених простора у 

хотелима; пружање информација о карактеристикама 

вина; пружање информација о смештају преко 

интернета; пружање информација о услугама 

привременог смештаја; пружање информација о 

услугама привременог смештаја преко интернета; 

пружање информација о услугама у јаслицама; 

пружање информација о хотелима; пружање 

информација преко интернета у вези са резервацијом 

смештај а; пружање информација преко интернета у 

вези са хотелским резервацијама; пружање опреме за 

конференције; пружање привременог смештаја; 

пружање привременог смештаја за госте; пружање 

привременог смештаја за становање; пружање 

привременог смештаја и услуга кетеринга гостима; 

пружање привременог смештаја као део 

угоститељских пакета; пружање привременог 

смештај а у апартманима; пружање привременог 

смештаја у пансионима; пружање привременог 

смештај а у сеоским домаћинствима која се баве 

туризмом; пружање привременог смештаја у 

туристичким камповима; пружање привременог 

смештаја у хотелима, мотелима и пансионима; 

пружање простора за изложбе; пружање простора за 

изложбе и конференције; пружање простора за 

сајмове и изложбе; пружање ресторанских услуга; 

пружање савета и информација преко интернета у 

вези са комбиновањем вина и хране; пружање 

смештаја за одмор; пружање смештај а у хотелима и 

мотелима; пружање услуга барова; пружање услуга 

дневног боравка за одрасле и децу; пружање услуга 

друштвених центара за друштвена окупљања и 

састанке; пружање услуга информација о смештају и 

услуга резервације смештаја за путнике; пружање 

услуга кампа за камп приколице; пружање услуга 

кетеринга за изложбени простор; пружање услуга 

кетеринга за сајмове и изложбене просторе; пружање 

услуга кетеринга хране и пиће за конгресне центре; 

пружање услуга резервације соба и хотелских 

резервација; пружање хотелског смештај а; пружање 

хране и пића; пружање хране и пића за госте; 

пружање хране и пића као део хотелијерских услуга; 

пружање хране и пића у интернет кафеима; пружање 

хране и пића у продавницама крофни; резервација и 

услуге резервације за хотеле, ресторане и туристички 

смештај; резервација привременог смештаја путем 

интернета; резервација привременог смештаја у 

викендицама; резервација привременог смештаја у 

хотелима и пансионима; резервација соба за путнике; 

резервација хотелског смештај а; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештај а; 

резервисање смештаја у кампу; резервисање 

хотелског смештаја за друге; савети о кулинарским 

рецептима; сервирање алкохолних пића; сервирање 

хране и пића; сервирање хране и пића за госте; 

сервирање хране и пића за госте у ресторанима; 

сервирање хране и пића у бистроима; сервирање 

хране и пића у интернет кафеима; сервирање хране и 

пића у малопродајним објектима и објектима који 

припремају храну за понети; сервирање хране и пића 

у продавницама крофни; сервирање хране и пића у 

ресторанима и баровима; сервирање чаја, кафе, 

какаоа, газираних пића и воћних сокова; услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; услуге 

агенције за резервисање привременог смештаја; 

услуге агенције за резервисање хотелског смештаја; 

услуге барова; услуге барова за припрему воћних 
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сокова; услуге барова и бистроа; услуге барова и 

кетеринга; услуге барова и ресторана; услуге бифеа 

за коктел барове; услуге боравка у одмаралиштима; 

услуге брзе хране за понети; услуге вашоку 

ресторана; услуге винског бара; услуге дечијих 

јаслица; услуге дневног прихвата кућних 

љубимцима; услуге домова за стара лица; услуге 

изнајмљивања кућа за одмор; услуге информисања у 

вези са хотелима; услуге јапанских ресторана; услуге 

кампова за одмор [смештај]; услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерија; услуге кафетерија и 

ресторана; услуге кафића; услуге кафића и 

кафетерија; услуге кафића и ресторана; услуге 

кафића, кафетерија и ресторана; услуге кетеринга за 

болнице; услуге кетеринга за домове за негу старих и 

болесних; услуге кетеринга за доставу јела из 

европске кухиње; услуге кетеринга за доставу јела из 

јапанске кухиње; услуге кетеринга за доставу јела из 

шпанске кухиње; услуге кетеринга за кантине у 

компанијама; услуге кетеринга за конференцијске 

центре; услуге кетеринга за образовне установе; 

услуге кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за 

снабдевање храном и пићем; услуге кетеринга за 

старачке домове; услуге кетеринга за школе; услуге 

кетеринга на отвореном; услуге коктел барова; 

услуге кетеринга у пословне сврхе; услуге личног 

шефа кухиње; услуге мобилног кетеринга; услуге 

мотела; услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

пабова; услуге привременог смештаја које пружају 

туристички кампови; услуге пријема за привремени 

смештај [организовање долазака и одлазака]; услуге 

припреме хране; услуге пружања хране и пића, као и 

привременог смештај а; услуге резервације 

ресторана; услуге резервације соба; услуге 

резервације хотелских соба; услуге резервисања 

хотела; услуге ресторана; услуге ресторана, барова и 

кетеринга; услуге ресторана, барова и коктел барова; 

услуге ресторана брзе хране и ресторана који раде 

нон-стоп; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; услуге ресторана са кућном 

доставом; услуге ресторана са самопослуживањем; 

услуге салата барова; услуге салона за чај; услуге 

смештаја за кућне љубимце; услуге снек-барова; 

услуге туристичке агенције за резервације ресторана; 

услуге туристичке агенције за резервације хотела; 

услуге туристичке агенције за резервисање 

привременог смештаја; услуге туристичке агенције 

за резервисање хотелског смештај а; услуге 

туристичких гостионица; услуге туристичких 

ресторана; услуге туристичких хостела; услуге удон 

и соба ресторана; услуге хостела; услуге хотела; 

услуге хотела, барова и ресторана; услуге хотела и 

мотела; услуге хотела и ресторана; услуге хотела, 

мотела и одмаралишта; услуге хотела, ресторана и 

кафића; услуге хотела, мотела и пансиона; услуге 

хотела, ресторана, кафића и барова; услуге хотела у 

одмаралиштима; услуге хотелских резервација преко 

интернета; услуге хотелског кетеринга; услуге 

хотелског смештаја; услуге хране за понети; услуге 

хране и пића за понети; услуге шпанских ресторана; 

хотелске услуге за повлашћене клијенте.   
 

(111) 76948 (181) 27.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2170 (220) 27.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) COMMERCIAL DEVELOPMENTS PREDUZEĆE 

ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA 

DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 9ђ, Нови Београд, RS 

(740) Наташа Завишин, Симина 18, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10  

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

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

норија]; yaki-nori [пржене плочице сушених нори 

алги]; авокадо, обрађен; ајвар [конзервисана 

паприка]; албумен, беланчевине, за кулинарске 

намене; алгинати за кулинарске намене; алое вера за 

људску исхрану; аранжмани од обрађеног воћа; 

артичоке, конзервиране; артичоке, обрађене; 

ацидофилно млеко; бадеми, обрађени; бадемово 

млеко; бадемово млеко за кулинарске сврхе; 

бакалари, неживи; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; бели сиреви; биљна уља за исхрану; 

биљне масноће за исхрану; бланширани орашасти 

плодови; бобичасто воће, конзервирано; бодљикави 

јастог, који није жив; болоњске кобасице; боровнице, 

обрађене; бранцини, неживи; бубрежни лој за 

исхрану; бујон у коцки; булгоги [кореанско јело од 

говедине]; вегетаријанске кобасице; вегетаријанске 

пљескавице; верјус; вештачка слатка павлака [замена 

за млечни производ]; виршле; виршле у кукурузном 

тесту на штапићу; воће конзервирано или у теглама; 

воће, конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; 

воће, кувано; воће у конзерви; воће у теглама; воћна 

пулпа; воћне пасте; воћни желе; воћни намази; воћни 

чипс; галби [јело од грилованог меса]; гарден салата; 

ги пречишћени путер [ghee]; глазирано воће; 

говедина; говеђа супа; говеђе пљескавице; говеђи 

бујон; говеђи гулаш; говеђи лој за прехрану; говеђи 

одресци; готова јела која се углавном састоје од 

замена за месо; готова јела која се углавном састоје 

од меса, рибе, живинског меса или поврћа; готова 
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предјела која се углавном састоје од морских 

плодова; готове мисо супе; готове супе; готови 

гулаш; грашак, конзервирани; грашак, обрађен; 

грашак, припремљен; грицкалице на бази воћа; 

грицкалице на бази кромпира; грицкалице на бази 

орашастих плодова; грицкалице на бази поврћа; 

грицкалице на бази соје; грицкалице на бази суво г 

воћа; грицкалице на бази тофуа; грицкалице од 

кандираног воћа; грицкалице од меса; грицкалице у 

облику плочице на бази орашастих плодова и 

семенки; грицкалице у облику плочице од органских 

орашастих плодова и семенки; гуакамол [пире од 

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

плодова или поврћа; гушчија паштета; датуља, 

прерађена; датуља, сушена; дехидрирано млеко; 

дивљач, која није жива; димљена риба; димљени 

лосос; димљени производи од рибе; димљени сир; 

додаци од слатке павлаке или млека за напитке; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстра девичанско маслиново уље за 

кулинарске потребе; екстракти алги за исхрану; 

екстракти живинског меса; екстракти од парадајза; 

ескамол [јестиве ларве мрава]; 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; животињски бубрези [изнутрице]; жуманце 

од јаја; залеђено 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; замрзнуто месо; замрзнуто-сушено месо; 

замрзнуто-сушено поврће; зачињена уља; зачињени 

орашасти плодови; зачињено коштуњаво воће; зрели 

сиреви; инстант гулаши; инстант или готова мисо 

супа; инстант или готове супе; инстант мисо супа; 

инстант пире кромпир; инстант супе; инћуни, 

неживи; инћуни, обрађени; јабуке, обрађене; 

јагњетина прерађена; јаја; јаја, млеко и млечни 

производи; јаја препелице; јаја пужева за јело; јаја у 

праху; јакитори [јапански ражњићи од пилетине]; 

јастози, који нису живи; јестива птичја гнезда; 

јестива уља и масти; јестиве масти; јестиве морске 

алге, обрађене; јестиве семенке, обрађене; јестиви 

делови орашастих плодова; јестиви инсекти, неживи; 

јестиво цвеће, обрађено; јетра; јетрена паштета; 

јогурт; јуба [тофу листићи]; кавијар; кајсије, 

обрађене; какао путер за исхрану; кандирани ораси; 

канола уље за исхрану; кантен [сушени комадићи 

желеа од агара]; капоната; кеилбаса кобасице; келпи, 

обрађени; кељ, обрађени; кефир [пиће од млека]; 

кикирики, припремљен; кикирики путер; кикирики у 

конзерви; кимчи [јело од ферментисаног поврћа]; 

кинеско јело чоп суи [сћор suey]; кисела павлака; 

кисели краставац; кисели краставци; кисели купус; 

кисело млеко; кнедле на бази кромпира; кобасице; 

кобасице братвурст [bratwurst]; кобасице крвавице; 

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; колачи од ракова; комадићи воћа у теглама; 

компоти; компот од бруснице; кондензовано млеко; 

конзервирана говедина; конзервирана говедина са 

кромпиром и зачинима; конзервирана свињетина; 

конзервирана свињетина и пасуљ; конзервиране 

кобасице; конзервиране маслине; конзервиране, 

сушене и куване маслине; 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; конзервисане печурке; 

конзервисан бели лук; 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; кремови за 

кафу на бази млечних производа; кристализовани 

ђумбир; крокети; крокети од лососа; кувани пужеви; 

кувани спанаћ; кувано воће и поврће; кувано месо, 

конзервирано; кувано поврће; кукурузно уље за 

исхрану; кукуруз шећерац, прерађен; кумис [пиће од 

млека]; куњка шкољке, неживе; купус, обрађен; 

леблебија, обрађена; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лим ун, обрађени; лимунов 

сока за употребу у кулинарству; листови винове 

лозе, прерађени; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

љускари, који нису живи; манго обрађени; 

мараскино трешње; маргарин; маскарпоне; маслац од 

меда; 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; маст кита за исхрану; меки бели сиреви; 

меки зрели сиреви; меки сиреви; мекооклопне 

корњаче, неживе; мермелада; месне прерађевине; 

месни екстракти; месни намази; месни наресци; 

месни одресци; месни сокови; месо; месо, живина и 

дивљач; месо, риба, живина и дивљач; месо у 

конзерви; мешавине грицкалица које се састоје од 

дехидрираног воћа и прерађених орашастих плодова; 

мешавине грицкалица које се састоје од прерађеног 
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воћа, прерађених орашастих плодова или суво г 

грожђа; мешавине за припрему бујона; мешавине за 

припрему супе; мешавине сувог воћа; мешана 

јестива уља; мешани сиреви; милк шејк; млади 

сиреви; млаћеница; млевени бадем; млевено воће; 

млевено месо; млеко; млеко и млечни производи; 

млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

киририкија; млеко од конопље за употребу као 

замена за млеко; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; 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 млека; намази на 

бази орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намази од лешника; намази од маслина; намирнице 

на бази рибе; 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 

чоколаде; напици на бази соје као замена за млеко; 

напици од млека, у којима млеко преовлађује; 

нарезано воће; нарезано воће, конзервирано; 

нарезано поврће, конзервирано; нато [ферментисана 

зрна соје]; незрели свежи сиреви; немлечне замене за 

млеко; нискокалорични чипс од кромпира; њоке на 

бази кромпира; обрађена јаја; обрађене брескве; 

обрађене поморанџе; обрађени кокос; обрађени 

кромпир; обрађени црни лук; обрађено месо; овсено 

млеко; овчије млеко; овчији сир; ољуштени парадајз; 

омлети; ораде, неживе; ораси, обрађени; остриге, 

које нису живе; оцеђени бели меки сиреви; оцеђени 

сиреви; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; пакована јела која се 

првенствено састоје од меса, рибе, живинског меса 

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; паниране и пржене 

јалапено паприке; паниране кобасице; панирани 

пилећи медаљони; папаја, обрађена; паприке, 

обрађене; паприке, припремљене; парадајз пире; 

паста од гуаве; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пасте од икре рачића; пасте од поврћа; 

пастирска пита; пастрами; пасуљ, обрађени; пасуљ, 

сушени; пахуљице од кокоса; пахуљице од 

кромпира; пачја јаја; паштета од артичоке; паштетет 

од инћуна; пекмез од лимуна; пектин за кулинарске 

намене; пеперонцини, обрађене; печена говедина; 

печени орашчићи; печени пасуљ у парадајз сосу; 

печурке, обрађене; печурке, припремљене; пикантни 

кисели краставци; пилетина; пилећи бу ј он; пилећи 

крокети; пилећи мус; пимиенто паприке, обрађене; 

пињоли, обрађени; пиреи од поврћа; пире кромпир; 

пире од воћа; пире од јабука; пире од маслина; 

пиринчано млеко; пиринчано млеко за кулинарску 

употребу; пиринчано млеко као замена за млеко; 

пистаћи, припремљени; пића која садрже млечну 

киселину; пића ферментисана помоћу бактерије 

млечне киселине; пихтије; плаве дагње, неживе; 

плави сир; плодови ораха; пљескавице од соје; 

поврће конзервирано или у теглама; поврће 

конзервирано у уљу; поврће, обрађено; поврће 

пречено на роштиљу; поврће у конзерви; поврће у 

теглама; пола-пола павлака [мешавина млека и 

крема]; полен припремљен као храна; помфрит; 

пре.цјела; пре.цјела која се првенствено састоје од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; пре.цјела на 

бази поврћа; преливи за брускете; преливи од 

орашастих плодова; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; препржени пасуљ; 

прерађена лим унс ка трава; прерађене алге за 

људску употребу; прерађене дуње; прерађене клице; 

прерађене маслине, конзервиране; прерађене 

махунарке; прерађене семенке бундеве; прерађени 

кактус за исхрану; прерађени морски плодови; 

прерађени орашасти плодови; прерађени парадајз; 

прерађени производи од рибе за људску исхрану; 

прерађено воће; прерађено воће и поврће; прерађено 

јестиво цвеће у кристализованом облику; прерађено 

корење за људску исхрану; прерађен орах; прерађено 

семе брашнастих банана; пресована воћна паста; 

пржене брашнасте банане; пржени кромпир; пржени 

нарибани кромпир; пржено месо; припремљена 

говедина; припремљени бујон; припремљени кокос; 

припремљено месо; производи за прављење бу ј она; 

производи од млека; производи од рибе у теглама; 

протеинско млеко; прочишћени маслац; прстенови 

од лука [поховани лук]; пужеви припремљени за 

људску исхрану; пуњене чил и 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; раженка [ферментисано печено 

млеко]; рак, који није жив; ракови, неживи; репа, 

обрађена; репино уље за исхрану; риба и пржени 

кромпир; риба, која није жива; риба у конзерви; 

рибља икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибље кобасице; рибље пихтије; рибљи 

бујон; рибљи желатин за исхрану; рибљи колачићи; 

рибљи крокети; рибљи мусеви; рибљи филети; 

ролнице од сувог воћа; салама; салата од купуса; 

салате за предјело; салате од воћа; салате од воћа и 

поврћа; салате од махунарки; салате од поврћа; 
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сардине, неживе; сармице; састојци за припремање 

супе; сафаладе; свињетина; свињска маст; свињски 

котлети; семенке, припремљене; сечено воће; сечено 

поврће; сир; сиреви који дозревају помоћу плесни; 

сиреви у праху; сириште, сирило; сирни намази; 

сирове кобасице; сирове пљескавице; сир од козјег 

млека; сланина; 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; смрзнута јаја; смрзнута јела која се 

састоје првенствено од меса, рибе, живинског меса 

или поврћа; 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; смрзнути спанаћ; смрзнуто 

воће; смрзнуто поврће; сојина зрна, прерађена; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сок од парадајза за кување; сок од 

тартуфа; сок од шкољки; срце палме, прерађено; суве 

смокве; суве шљиве; суво грожђе; суво месо; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супа са месним кнедлама; супе; 

сурутка; сусамово уље за исхрану; сухомеснати 

производи; сушена говедина; сушена сојина зрна; 

сушена сочива; сушена сурутка; сушена усољена 

говедина; сушене јестиве алге; сушене јестиве 

морске алге; сушене махунарке; сушени рачићи; 

сушени тартуфи [јестиве гљиве]; сушено воће; 

сушено воће и поврће; сушено месо; сушено поврће; 

тапенада; тахини [намаз од сусама]; тврди сиреви; 

текстурисани протеини поврћа за употребу као 

додаци месу; телетина; телећи бу ј он; темпех; 

тестенине за супу; течни јогурти; тофу; тофу 

пљескавице; трешње, обрађене; туњевина, нежива; 

ћуретина; ћуреће пљескавице; ћуфте; ћуфте од 

кромпира; укисељена кора од лубенице; укисељена 

риба; укисељене јалапено паприке; укисељене 

ротквице; укисељено воће; укисељено поврће; уља за 

исхрану; уља за кување; 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 палминих коштица за 

исхрану; умаци на бази млека; умаци од чилија са 

сиром; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисани тофу; ферментисано млеко; фета сир; 

филети од пилећих груди; филипинске кућице, 

неживе; фонди од сира; франкфуртске кобасице; 

француске кремасте кнедле; хамбургери; харинге, 

неживе; хидрогенизована уља за исхрану; хоботнице, 

неживе; хумус [намаз од леблебија]; цацики 

[tzatziki]; Цезар салата; црвени снепер, неживи; црева 

за кобасице, природна или вештачка; црни лук, 

припремљен; чауре свилене бубе за људску исхрану; 

чварци; чили са месом; чипс од банане; чипс од 

кромпира; чипс од поврћа; чипс од соје; чипс 

штапићи од кромпира; чорбе; чоризо [chorizo 

]кобасице; џемови; шантили крем; шаран, неживи; 

шваргла+L 19046; шиш кебаби; 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; шпаргле, обрађене; штапићи 

моцареле; шунка.   

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

брашна]; chimichangas [пуњене тортиље пржене у 

дубоком уљу]; chow тпеш [јела на бази резанаца]; 

chow mein 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; алва; алге [зачин]; америчке палачинке 

[палачинке]; арома ваниле за кулинарске намене; 

ароматизовани лед; ароматизовано сирће; 

ароматични додаци за храну; ароме за кафу; ароме за 

колаче, изузев етарских уља; ароме за пића, изузев 

етарских уља; ароме, које нису етарска уља; ароме, 

осим етарских уља, за супе; баварски крем; багети 

[француске векне]; бадемово тесто; баози [тесто са 

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

бели чај; бели шећер; бибер; бибимбап [мешавина 

пиринча са поврћем и јунетином]; бикарбона сода за 

кување; биљне инфузије; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; биљни чајеви, осим за 

медицинске потребе; бискоти [biscotti]; бомбоне; 

бомбоне на бази скроба; бомбоне од менте; бомбоне 

од шећера; бомбоне са какаом; бомбоне са 

карамелом; брашно; брашно и производи од 

житарица; брашно од боба; брашно од кромпира; 

брашно од пиринча; брашно од слачице; брашно од 

хељде; брашно тапиоке; булгур; буритоси; ванилин 

[замена за ванилу]; вареники [пуњене кнедле]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; винско сирће; виршле у тесту; 

високопротеинске плочице од житарица; воћне пите; 

воћни желе [слаткиши]; воћни колачи; воћни 

преливи [сосови]; воћни сладоледи; воћни сладоледи 

на штапићу; воћни хлеб; воћни чајеви; гимбап 

[кореанско јело од пиринча]; глазуре за колаче; 

глазуре за шунку; глукоза за кулинарску намену; 

глутен припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готова јела која се првенствено 

састоје од тестенина и пиринча; готова јела са 
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пиринчем; готова јела са тестенином; готови васаби; 

готови напици на бази какаа; готови напици на бази 

кафе; готови напици од какаа; готови напици од 

кафе; готови оброци од резанаца; гриз; грицкалице 

на бази житарица; грицкалице на бази пиринча; 

грицкалице од екструдиране пшенице; грицкалице 

од екструдираног кукуруза; грицкалице од 

кукурузног брашна са укусом сира; грицкалице од 

муслија; грицкалице од пшенице; гуме за жвакање 

без шећера [кондиторски производи]; гуме за 

жвакање, не за медицинске потребе; гумене бомбоне; 

гумени слаткиши; данска пецива; двопек; десерти у 

облику муса [слаткиши]; додаци за згушњавање 

хране за кување; додаци јелима; ђумбир [зачин]; 

еклери; експандиране куглице са укусом сира 

[грицкалице од кукуруза]; експандирани пиринач; 

екстракти кафе; екстракти квасца за људску исхрану; 

енглески крем; енглески крем [печени десерти]; 

енглески мафини; енчиладе [пуњене тортиље]; 

есенције за исхрану, изузев етарских есенција и 

етарских уља; жвакаћа гума; жвакаће гуме за 

освежавање даха; жвакаће гуме [кондиторски 

производи]; житарице за доручак; житарице спремне 

за јело; замена за пиринач; замене за кафу; замене за 

кафу на бази цикорије; замене за марципан; замене за 

сладоледе на бази соје; замене за сладолед; замене за 

чај; замене за шећер; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак пиринач; замрзнута-сушена јела чији 

је главни састојак тестенина; запечен крем од јаја; 

затворена пита с месом; зачини; зачини за печење; 

зачин од сушених чили папричица; зачинска 

паприка; зачински додаци; зелени чај; зефир 

[посластица]; зити; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; зрна кафе преливена шећером; инстант 

јапански пшенични резанци; инстант јапански 

резанци са хељдиним брашном; инстант кафа; 

инстант кинески резанци; инстант мешавине за кафу; 

инстант пиринач; инстант резанци; инстант смесе за 

палачинке; инстант смесе за пудинг; инстант чај; 

интегрални хлеб; јаворов сируп; јапански зелени чај; 

јапански прах од корена биљке марант за кулинарске 

потребе; јестива со; јестиви папир; јестиви папир од 

пиринча; јестиво замрзнуто воће; јечмено брашно; 

јиаози [пуњене кнедле]; кадуља [зачин]; какао; какао 

екстракти за људску исхрану; какао мешавине; какао 

намази; какао напици са млеком; какао у праху; 

канелони; капра; капућино; карамеле; карамеле 

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

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кари паста; кари 

сос; кари у праху [зачин]; кафа; кафа без кофеина; 

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

од хељде; квасац; квасац, прашак за пециво; квасац у 

праху; кекс; кекс са укусом сира; кечап од парадајза; 

кечап [сос]; кимчи [палачинке од укисељеног 

поврћа]; кинеске кнедле куване на пари; кинеске 

пуњене кнедле; кинески резанци; кинески резанци од 

пиринча; киноа, прерађена; киш; клинчић у праху 

[зачин]; кнедле на бази брашна; кнедле од пиринча; 

кнедле од шкампи; кокице; кокице из микроталасне 

пећнице; кокице преливене карамелом; кокице 

преливене шећером; кокосово брашно за људску 

исхрану; колачи; колачи од бадема; колачи од 

бисквита; колачи од житарица [мусли плочице]; 

колачи од пиринча; колачи од прженог теста; колачи 

од проса; колачи од чоколаде; колачићи од бадема 

[слатка пецива]; колачићи од ђумбира; колачићи од 

лука; колач Наполеон; комади кристал шећера 

[кондиторски]; кондиторски производи за 

украшавање новогодишње јелке; конзервирани 

ђумбир [зачин]; конзервирани влашац; конзервирани 

шпагети у сосу од парадајза; конзервисане 

баштенске траве [зачини]; коре за пицу; 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 за сир; 

крекери од пиринча; крем-пите; кроасани; кроканти 

од кикирикија; крофне; крутони; кувани пиринач; 

кукурузни гриз; кукурузни сируп за кулинарске 

потребе; кукурузни скроб за кулинарске потребе; 

кукурузни флипс са укусом сира; кукурузни чипс; 

кукурузно 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 чај; лед за освежавање; 

лед, природни или вештачки; лизалице; лиснато 

тесто; ло меин [lo mein] кинеско јело; ломпер 

[палачинке на бази кромпира]; љуте папричице у 

праху [зачин]; мајонез; макарони; макарони са 

сиром; малтоза; маринаде; марципан; материјали за 

везивање кобасица; матични млеч; матични млеч за 

људску исхрану, није за медицинске потребе; 

мафини; махуне ваниле; мед; меласа за исхрану; 

ментол бомбоне за освежавање даха; ментол за 

посластице; мешавина зачина са каријем; мешавине 

грицкалица које садрже крекере, переце или кокице; 

мешавине за глазуре; мешавине за колаче; мешавине 

за пецива; мешавине за припрему умака; мешавине 

за пуњење на бази хлеба; мешавине за сладолед; 

мешавине за темпура тесто; мешавине зачина; 

мешавине зачина за варива; мешавине зачина за воду 

за кување ракова; мешавине кафе и цикорије; 

мешавине сушених зачина за варива; млевена кафа; 

млевени јечам; млевени кукуруз; млевени овас; 

млечна чоколада; млечни карамел крем; млечни 

сладолед; млечни сладолед на штапићу; морска вода 

за кување; мрвице; мрвљена пшеница; муги ча [mugi-

cha, чај од прженог јечма]; мусли; надуване 

кукурузне грицкалице [кукурузни флипс са укусом 

сира]; намази на бази чоколаде; напици на бази 

камилице; напици на бази кафе који садрже млеко; 
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напици на бази чаја са воћном аромом; напици на 

бази чоколаде са млеком; напици од чаја; 

немедицинске пастиле [кондиторски производи]; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

њоке на бази брашна; обланде; обогаћени пиринач; 

обрађена зоб; обрађена зрна житарица; обрађена 

пшеница; обрађене житарице; обрађено зачинско 

биље [зачини]; овсене пахуљице; овсено брашно; 

окономијаки [јапанске пикантне палачинке]; олонг 

чај [кинески чај]; ољуштени јечам; ољуштени овас; 

ољуштени пиринач; омоти за won ton кнедле; 

онигири [пиринчане куглице]; орашчићи; осушени 

влашац; пакована јела која се првенствено састоје од 

тестенина или пиринча; палачинке; палента; палмин 

шећер; панетоне; пападум; парфе; паста од соје 

[додатак јелима]; пастила [посластица]; пастиле 

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

бомбоне; переце; переце преливене чоколадом; песто 

[сос]; пеци ва; пецива са џемом; пецива с кремом; 

пецива у облику прстена; пивско сирће; пикалили; 

пимент; пиринач; пиринач куван на пари; пиринчана 

каша за кулинарске намене; пита хлеб; пите; пите од 

бундеве; пите од живинског меса и дивљачи; пите од 

меса; пите од сецканог сувог воћа; пића на бази 

какаоа; пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; 

пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; 

пице; плочице од житарица; плочице од муслија; 

погачице од брашна и квасца; подлоге за пицу; 

подлоге за тако; посластице од кикирикија; 

посластичарски чипс за печење; пралине; 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; 

препарати за учвршћивање мућене павлаке, шлага; 

препарати од житарица; прерађено семе за употребу 

као зачин; пржена зрна кафе; принцес-крофне; 

припремљени рен [зачин]; природни заслађивачи; 

пролећне ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

прополис [пчелињи производ] за људску употребу; 

пти-бер кекс; пудинг; 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; рамен [јапанско јело на бази резанаца]; 

резанци; резанци за супу; резанци од пиринча; 

резанци од скроба пасуља; релиш [додатак јелу]; рен; 

рибље кнедле; рибљи сендвичи; рижото; ролнице са 

циметом; роштиљ сос; ручак за понети који се 

састоји од пиринча, са додатком меса, рибе или 

поврћа; саварини; саго; салата са макаронима; салате 

пд пиринча; салате са тестенином; салса; састојци за 

кондиторске производе на бази какаа; свеже пице; 

свеже тестенине; семе аниса; семе звездастог аниса; 

сенбеи [пиринчани крекери]; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сенф у праху [зачин]; сирће, сосови [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; 

слад за људску исхрану; сладни бисквити; сладни 

екстракти за храну; сладолед; сладолед на воденој 

основи; сладолед од воћа на штапићу; слатке 

глазуре; слани бисквити; слатке земичке, колачићи; 

слатке кокице; слатки корен [слаткиши]; слаткиши; 

слаткиши [бомбоне]; слаткиши обогаћени 

калцијумом; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; слаткиши од уља од сусама; слаткиши у 

облику плочице; смеђи пиринач; смесе за колаче; 

смесе за окономијаки [јапанске пикантне палачинке]; 

смесе за палачинке; смрзнути јогурт 

[посластичарски]; смрзнута јела која се састоје 

првенствено од тестенине или пиринча; смрзнуте 

лизалице; смрзнути кондиторски производи; 

смрзнуто тесто за biscotti (италијански бисквит); 

смрзнуто тесто за кекс; смрзнуто тесто за чоколадне 

колаче; со; соба резанци; сојино брашно; соли за 

конзервисање намирница; сомен резанци; сосови 

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

тестенине; сос од брус нице [зачин]; сос од јабука 

[зачин]; средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; стаклене глазуре; средства за подизање 

теста; стони сирупи; стругани лед са заслађеним 

црвеним пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; 

сусамово семе [зачин]; сутлијаш; сушене тестенине; 

сушени пшенични глутен; сушени резанци; сушено 

биље за кулинарске потребе; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тако зачини; тако чипс; тамале; 

тапиока; тапиока и саго; тартар крем за кување; 

тартар сос; тарт [слатка пита без горње коре]; тврде 

бомбоне; тврде карамеле преливене шећером; 

тестенина; тестенина за супе; 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 пицу; тесто за слатка пецива; тесто за хлеб; тесто, 

полупрерађен производ; топла чоколада; торте од 

сира; торте од сладоледа; торте са глазуром; тортиља 

шкољке; тортиље; тортице са кремом од јаја; 

тостирана кукурузна зрна; тост хлеб; турски ратлук; 

удон резанци; укисељени ђумбир [зачин]; украсне 

бомбоне за торте; умак од парадајза; умак, сос од 

соје; умаци за шпагете; ушећерене јабуке; уштипци 

од банане; уштипци од јабука; уштипци са ананасом; 

ферменти за тесто; филови за колаче и пите на бази 

чоколаде; флипс грицкалице од кукуруза; флипс са 

укусом сира [грицкалице од кукуруза]; фондани 

[слаткиши]; хељда, прерађена; хамбургери 

[сендвичи]; хлеб; хлеб ароматизован зачинима; хлеб 
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без квасца; хлеб, колачи и посластице; хлебне 

мрвице; хлеб од зрна соје; хлеб са белим луком; 

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]; црвена 

слатка паприка [зачин]; црни чајеви; чај; чајеви без 

теина; чајеви без теина с додатком заслађивача; чај 

од кадуље; чај од липе; чај од цвета липе; чатни 

[додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чили као зачин; 

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

на бази житарица; чипс од шкампи; чипс [производ 

од житарица]; чипс са путером од кикирикија 

[кондиторски производи]; чоколада; чоколада у 

праху; чоколадне бомбоне; чоколадне капљице; 

чоколадне пасте; чоколадне табле; чоколадни 

десерти; чоколадни мусеви; чоколаднии преливи; 

чоколадни производи; чоколадни сирупи; чоколадни 

тартуфи; чоколадни украси за торте; чоколадни 

фонди; чололадни намази који садрже орашасте 

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

шећер, мед, меласа; шећерна вуна; шећер у 

гранулама; шећер у коцки; шећер у праху; шненокле; 

шпагете са ћуфтама; шпагети; шпански уштипци; 

штапићи од хлеба; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  Seltzer вода; 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 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 концентрисани воћни 

сирупи; безалкохолни напици који садрже воћне 

сокове; безалкохолни напици на бази меда; 

безалкохолни напици од сока од поврћа; 

безалкохолни напици са укусом кафе; безалкохолни 

напици са укусом чаја; безалкохолни пунч; 

безалкохолни сладни напици; вода за пиће; вода са 

глечера; 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; екстракти неферментисане шире; екстракти 

хмеља за производњу пива; енергетска пића; 

есенције за припрему безалкохолних напитака, које 

нису од етарских уља; изворска вода; изотоници; 

јечмено вино [пиво]; квас [безалкохолни напитак]; 

кокосова вода [напитак]; коктели, безалкохолни; 

коктели на бази пива; коле [безалкохолна пића]; 

конзервирана шира, неферментисана; концентрати за 

воћне сокове; концентрати за прављење напитака; 

концентрати који се користе за припрему 

безалкохолних пића; концентрати, сирупи и 

прашкови који се користе за припрему 

безалкохолних пића; концентровани воћни сокови; 

концентровани сирупи од поморанџе; лагер пиво; 

лимунаде; литијум вода; мешани воћни сокови; 

минерална вода [пиће]; минералне и содне воде и 

друга безалкохолна пића; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази воћа; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

на бази поврћа; напици од грожђа, безалкохолни; 

напици од смрзнутог воћа; напици од соје, осим 

замена за млеко; 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 "Pilsner"; 

пива са укусом кафе; пиво; пиво са лимунадом; 

пивски слад; пилуле за газирање пића; пића на бази 

пива; пића од сурутке; портер [пиво]; 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; препарати за 

прављење ликера; препарати за прављење напитака; 

пшенично пиво; 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 сурутке; 

сирупи и други препарати за производњу пића; 

сируп од слада за припрему напитака; сладно пиво; 

сладовина; смрзнути напици на бази воћа; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од алое вере; сокови од поврћа [пића]; сок од 

ананаса; сок од бруснице; сок од грејпа; сок од 

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

поморанџе; спортска пића; стаут [stout] пиво; стоне 

воде; тоник; флаширана вода за пиће; фрапеи који 

садрже житарице и зоб; фрапеи од воћа; фрапеи од 

поврћа; црна пива [пива од прженог слада]; шербети 

[пића]; шира; шира [неферментисана].   

Кл. 33:  awamori [дестиловани алкохол од пиринча]; 

cordials [алкохолна пића]; grappa; pommeau; sambuca; 

shirozake [јапанско слатко мешано алкохолно пиће на 

бази пиринча]; аквавит; алкохолна енергетска пића; 

алкохолна есенције; алкохолна пића; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 
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алкохолне мешавине за коктеле; алкохолни воћни 

коктели; алкохолни екстракти; алкохолни коктели 

који садрже млеко; алкохолни напици на бази кафе; 

алкохолни напици на бази чаја; алкохолни напици од 

воћа; алкохолни напици са сладом, осим пива; 

алкохолни пунч; алкохолни пунч од јаја; алкохолни 

цидер заштићен именом порекла "Calvados"; алкохол 

од пиринча; амонтиладо [amontillado]; анисет 

[ликер]; аперитиви; аперитиви на бази вина; 

аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића; 

аперитиви на бази жестоких пића; апсинт; арак; 

армањак; ароматизовани варени напици са сладом, 

осим пива; баијиу [кинеско пиће од дестилованог 

алкохола]; бела вина; биљни ликери; битери [горка 

алкохолна пића]; бренди; бренди за кување; бренди 

од трешања; бурбон; вермут; вина заштићена именом 

порекла "Champagne"; вина од грожђа; вино; вино за 

кување; вино од јагода; вински пунч; виски; водка; 

воћна вина; воћни екстракти, алкохолни; горка 

алкохолна пића - битери; горки алкохолни 

аперитиви; готови алкохолни коктели; готови 

коктели од 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 

"Аrmаgnас"; жестока алкохолна пића на бази вина 

заштићена именом порекла "Соgnас"; жестока пића; 

жестока пића заштићена именом порекла "Mezcal"; 

жестока пића заштићена именом порекла "Tequila"; 

жестока пића заштићена именом порекла "Tequila" са 

додатком витамина; 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; калвадос [calvados]; качака cachaca]; 

кинеска алкохолна пића на бази сирка; киршч, 

вишњевача; коктели; крем ликери; коњак; 

крушковача; куракао; ликери; ликери на бази кафе; 

ликери на бази крема; ликер од аниса; ликер од 

пеперминта; ликер од црне рибизле; медовина; 

мескал; напици на бази вина; напици на бази рума; 

непенушава вина; нира [алкохолно пиће на бази 

шећерне трске]; пенушава вина; пенушава вина од 

грожђа; пенушава воћна вина; пикет; појачана вина; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

порто вина; природна пенушава вина; рум; рум са 

додатком витамина; рум са соком шећерне трске; 

саке; сангрија; скоч; слатка вина; стона вина; текила; 

текила са додатком витамина; узо; црвена вина; џин; 

шампањац; шери; шнапс.  

Кл. 35:  aдминистративна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге; административно обрађивање налога; 

административно рачуноводство; администрација и 

управљање субвенцијама за истраживање; 

адресирање коверти; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; ажурирање 

огласних материјала; анализе цена и трошкова; 

анализирање и истраживање тржишта; анализирање 

одзива на оглашавање и истраживање тржишта; 

анализирање одзива на рекламирање; анализирање 

података и статистике добијених истраживањем 

тржишта; анализирање пословних података; 

анализирање пословног управљања; анализирање 

тржишних истраживања; анализирање тржишта; 

анализирање тржишта житарица; анализирање 

трошкова; анализирање трошкова животног циклуса 

производа; анализирање трошкова и користи; 

анализирање трошкова у вези са одлагањем, 

уклањањем, руковањем и рециклирањем отпада; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; анкетирање, анализирање и 

истраживање тржишта; анкетирање за потребе 

истраживања тржишта; вођење аукција; вођење 

досијеа и картотека о здравственом стању појединца; 

вођење досијеа и картотека о историји болести 

појединца; вођење истраживања тржишта; вођење 

истраживачких интернет анкета о пословном 

управљању; вођење маркетиншких истраживања и 

анализа тржишта; вођење маркетиншких студија; 

вођење пословног и тржишног истраживања и 

анкетирања; вођење програма давања подстицаја 

запосленима; вођење регистра узгоја животиња; 

вођење трговачких сајмова; вођење, уређивање и 

организовање трговачких приредби и сајмова у 

комерцијалне и рекламне сврхе; давање смерница за 

рекламирање на интернету које се може претражити; 

дактилографске услуге; дељење реклама за друге 

преко интернета; дељење реклама за друге путем 

мреже за електронску комуникацију; дељење 

реклама преко интернета; дељење рекламних огласа; 

дељење рекламног и промотивног материјала; 

дељење рекламно г, маркетиншког и материјала за 

оглашавање; дизајнирање рекламног материјала; 

директан маркетинг; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција летака у 

рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката и узорака; 

дистрибуција проспеката и узорака за рекламне 

потребе; дистрибуција реклама и комерцијалних 

објава; дистрибуција рекламних летака; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економска предвиђања и анализе; 

економске прогнозе; задружно рекламирање и 
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маркетинг; задружно рекламирање и маркетинг за 

услуге чишћења стамбеног и пословног простора; 

запошљавање извршног кадра; запошљавање 

кабинског особља, техничке подршке на земљи и не-

техничке подршке на земљи; запошљавање 

канцеларијског особља; запошљавање особља на 

привременим пословима; извођење пословне студије 

изводљивости; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

изнајмљивање канцеларијске опреме; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање огласног простора и 

рекламног материјала; изнајмљивање огласног 

простора на интернет страницама; изнајмљивање 

огласног простора на интернету; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; изнајмљивање 

продајних штандова; израда извода са рачуна; израда 

материјала за оглашавање; израђивање и ажурирање 

рекламног материјала; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на пословно управљање и пословну 

администрацију која се пружа електронским путем 

или преко интернета; информативне услуге у вези са 

запошљавањем и приликама у каријери; 

информативне услуге у вези са пословним 

питањима; информативне услуге у вези са 

рекламирањем; испитивање брендова; испитивање 

јавног мњења; истраживања и анкете у вези са 

пословним делатностима; истраживања тржишта; 

истраживање тржишта; истраживање тржишта за 

рекламне потребе; истраживање тржишта помоћу 

рачунарске базе података; истраживање у вези са 

рекламирањем; истраживања у вези са потрошачким 

навикама; канцеларијски послови; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; комерцијално управљање; компјутеризована 

контрола инвентара; компјутеризована обрада 

текста; компјутеризована припрема инвентара; 

компјутеризовани регистри; компјутеризовано 

канцеларијско управљање; компјутеризовано 

рачуноводство; компјутеризовано управљање 

централним и пословним датотекама; компјутерско 

управљање подацима; консултантске и 

информативне услуге које се односе на 

рачуноводство; консултантске и саветодавне услуге 

које се односе на пословно управљање; 

консултантске и саветодавне услуге које се односе на 

систематизацију особља, запошљавање и управљање; 

консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; консултантске услуге које се 

односе на вођење и управљање хотелима; 

консултантске услуге које се односе на оглашавање; 

консултантске услуге које се односе на рекламирање, 

оглашавање и маркетинг; консултантске услуге у 

вези са истраживањем тржишта; консултантске 

услуге у вези са запошљавањем; консултантске 

услуге у вези са односима са јавношћу; 

консултантске услуге у вези са пословним 

управљањем које се пружају преко интернета; 

консултантске услуге у вези са пословним 

управљањем на пољу услуга транспорта и доставе; 

консултантске услуге у вези са рекламирањем у 

штампи; консултантске услуге у вези са 

сегментацијом тржишта; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у вези са људским ресурсима; 

консултације у вези са пословним маркетингом; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у вези са пословним преузимањима; 

консултације у вези са пословним спајањима; 

консултације у вези са пословном организацијом и 

управљањем на пољу управљања запосленима; 

консултације у вези са пословном стратегијом; 

консултације у вези са спајањима и преузимањима; 

консултације у вези са тражењем спонзора; 

консултације у вези са управљањем пословним 

ризиком; консултације у вези са услугама пресељења 

посла; консултације у пословном управљању; 

консултовање у вези са запошљавањем особља; 

консултовање у вези са индустријским управљањем; 

консултовање у вези са пословним активностима и 

управљањем; консултовање у корпоративном 

управљању; контрола инвентара; копирање 

докумената; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг, 

истраживање тржишта и анализирање тржишта; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; маркетиншка помоћ; 

маркетиншке и промотивне услуге; маркетиншке и 

промотивне активности које се односе на пословну 

администрацију и управљање; надзор пословног 

управљања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обављање телефонских 

разговора за друге; објављивање рекламног 

материјала; обезбеђивање и изнајмљивање огласног 

простора и материјала за оглашавање; обезбеђивање 

и изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора; обезбеђивање 

огласног простора у периодичним часописима, 

новинама и магазинима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

обезбеђивање простора на интернет страницама за 

рекламирање роба и услуга; обезбеђивање 

статистичких података у пословне и комерцијалне 

сврхе; обезбеђивање транспортне документације за 
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друге [административни послови]; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; објављивање 

комерцијалног именика са информацијама на 

интернету; објављивање рекламних текстова; 

објављивање рекламног материјала и текстова; 

обрада текста; обрађивање докумената о 

регистрацији гаранције за друге; обрађивање 

података; обрађивање телефонских питања у вези са 

рекламираном робом и услугама; обрачун пореза; 

оглашавање; оглашавање и промотивна продаја 

услуга; оглашавање на отвореном; оглашавање 

плаћањем по клику [рау рег click оглашавање]; 

оглашавање према категоријама; оглашавање путем 

банера; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; организовање аукција; организовање 

догађаја, изложби, сајмова и приредби за 

комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

организовање и вођење аукција; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење пословних трансакција за друге; 

организовање и вођење презентације производа; 

организовање и вођење промотивних и 

маркетиншких догађаја; организовање и вођење 

рекламних догађаја; организовање и вођење 

сајамских изложби; организовање и вођење сајмова 

запошљавања; организовање и вођење сајмова и 

изложби за пословне и рекламне потребе; 

организовање и вођење сајамских представљања; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање изложби и догађаја за 

комерцијалне или рекламне потребе; организовање 

изложби и трговачких сајмова за комерцијалне и 

рекламне потребе; организовање интернет аукција; 

организовање и управљање програмима лојалности 

купаца; организовање модних приредби у 

комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

организовање претплате за публикације других; 

организовање претплате на интернет публикације за 

друге; организовање рекламних уговора за друге; 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе; организовање трговачких сајмова у 

комерцијалне сврхе; организовање трговачких 

сајмова у рекламне сврхе; организовање, управљање 

и надзор програма лојалности и подстицајних 

програма; организовање, управљање и надзор 

програма лојалности купаца; организовање, 

управљање и надзор продаје и промотивних 

подстицајних програма; организовање и вођење 

трговачких сајмова, догађаја и изложби у 

комерцијалне и рекламне сврхе; перфорирање 

картица [канцеларијски послови]; писање 

маркетиншких текстова; писање радних биографија 

за друге; писање рекламних текстова; писање 

текстова за рекламне намене; планирање 

наслеђивања пословне делатности; планирање 

пословних састанака; планирање пословног 

управљања; позиционирање бренда; помоћ и савети 

у вези са пословном организацијом и управљањем; 

помоћ и саветовање који се односе на пословно 

управљање и организацију; помоћ и услуге 

саветовања на пољу пословног управљања 

компанијама у енергетском сектору; помоћ у 

индустријском управљању; помоћ у корпоративном 

управљању; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; помоћ у 

управљању запосленима; помоћ у управљању 

пословним активностима или комерцијалним 

функцијама у индустријском или комерцијалном 

предузећу; пописи поштанских адреса; попис робе; 

попуњавање докумената или магнетних трака 

[канцеларијски . послови]; пословна администрација 

и услуге пословног саветовања; пословна 

администрација на пољу услуга превоза и доставе; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословна помоћ; пословна помоћ, управљање и 

информисање; пословне информације; пословне 

процене; пословни маркетинг; пословни развој; 

пословни савети и саветовање; пословни упити и 

истраживања; пословно и маркетиншко 

истраживање; пословно истраживање и анкетирање; 

пословно планирање; пословно процењивање; 

пословно саветовање; пословно саветовање и 

саветодавне услуге; пословно саветовање и услуге 

информисања; пословно саветовање и услуге 

пословног информисања које се пружају 

предузећима; пословно саветовање и услуге 

управљања у вези са маркетиншким активностима и 

лансирањем нових производа; пословно саветовање, 

управљање, планирање и надзор; пословно 

умрежавање; пословно управљање; пословно 

управљање за независне пружаоце услуга; пословно 

управљање за спортисте; пословно управљање за 

сценске уметнике; пословно управљање и 

администрација; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање на 

пољу услуга транспорта и и доставе; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; пословно 

фактурисање; постављање реклама за друге; праћење 

обима продаје за друге; преглед трошкова 

здравствене неге; преговарање и закључивање 

комерцијалних трансакција за трећа лица преко 

телекомуникацијских система; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

представљање производа у излогу помоћу живих 

модела; представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација производа путем средстава 
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комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преобликовање пословних процеса; 

преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; преписивање порука; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прибављање уговора за друге; прибављање уговора 

за друге у вези са продајом робе; прибављање 

уговора за куповину и продају робе; привремено 

пословно управљање; прикупљање података у базу 

података у рачунару; прикупљање и анализа 

података и информација које се односе на пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање и пружање 

пословних информација; прикупљање и 

систематизација информација у бази података у 

рачунару; прикупљање и систематизација 

информација у банкама података; прикупљање 

података о истраживању тржишта; прикупљање 

статистичких информација; прикупљање 

статистичких података; припремање аудио-

визуелних презентација за рекламне потребе; 

припремање и постављање реклама за друге; 

припремање и постављање реклама на јавним 

местима за друге; припремање и прикупљање 

пословних и комерцијалних извештаја и 

информација; припремање и рекламирање за друге; 

припремање платних листића; припремање пореских 

пријава; припремање пословних извештаја; 

припремање пословних статистика; припремање 

промотивног материјала намењеног за продају за 

друге; припремање рекламних и промотивних 

уговора за друга лица; припремање финансијског 

извештаја и анализе за компаније; припрема платних 

листи; продајно представљање за друге; продукција 

програма телевизијске продаје; производња и 

дистрибуција радио и телевизијских реклама; 

производња радио и телевизијских реклама; 

производња рекламних филмова; производња 

телевизијских реклама; промовисање и вођење 

сајмова; промовисање продаје роба и услуга за друге 

додељивањем поена при куповини за употребу 

кредитне картице; промовисање, рекламирање и 

маркетинг интернет страница; промовисање роба и 

услуга за друге; промовисање роба и услуга за друге 

дистрибуирањем рекламног материјала разним 

методама; промовисање роба и услуга за друге 

методом жељених купаца; промовисање роба и 

услуга за друге на интернету; промовисање роба и 

услуга за друге преко глобалне рачунарске мреже; 

промовисање серија филмова за друге; промотивне 

услуге; промоција продаје за друге; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција финансијских услуга и услуга осигурања 

у име других лица; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; 

професионално пословно истраживање; 

професионално саветовање у вези са управљањем 

запосленима; процењивање пословног ризика; 

процењивање потреба у вези са запосленима; 

пружање информација и савета купцима у вези са 

одабиром производа и предмета који се купују; 

пружање информација о запошљавању; пружање 

информација о истраживању тржишта; пружање 

информација о поређењу хотелских цена; пружање 

информација о пословној статистици; пружање 

информација о пословном маркетингу; пружање 

информација о производима широке потрошње 

преко интернета; пружање информација у вези са 

запошљавањем особља; пружање информација у вези 

са комерцијалном продајом; пружање информација у 

вези са маркетингом; пружање информација у вези 

са организацијом времена; пружање комерцијалних 

информација купцима; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; пружање маркетиншких 

извештаја; пружање пословних и маркетиншких 

информација; пружање пословних информација 

преко глобалне рачунарске мреже; пружање 

пословних информација путем Интернет странице; 

пружање услуга аукције преко интернета; пружање 

услуга о пословним информацијама путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање. услуга о пословном 

информисању преко интернета; психолошко 

тестирање за избор запослених; радно анализирање 

ради утврђивања групе вештина радника и других 

потреба радника; развој и координисање 

волонтерским пројектима за добротворне 

организације; развој и спровођење маркетиншких 

стратегија за друге; развој маркетиншких стратегија 

и концепата; развој пословне стратегије; развој 

процеса за анализу и спровођење стратешких 

планова и управљачких пројеката; распоређивање 

привременог особља; рачуноводство; рачуноводство, 

књиговодство и ревизија; рачуноводство код 

електронског преноса средстава; рачуноводство 

трошкова; ревизија пословања; регистровање писане 

комуникације и података; рекламирање и 

маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање 

на интернету за потребе других лица; рекламирање 

на радију; рекламирање на рачунарској мрежи; 

рекламирање некретнина; рекламирање некретнина 

за пословне просторе; рекламирање некретнина за 

пословне просторе и за становање; рекламирање 

некретнина за становање; рекламирање пословних 

интернет страница; рекламирање преко електронских 

рекламних паноа; рекламирање преко интернета; 

рекламирање преко мобилних телефонских мрежа; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

свих јавних средстава комуникације; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање услуга превоза и доставе; рекламне и 
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комерцијалне информативне услуге; рекламне и 

промотивне услуге; рекламне и промотивне услуге и 

информативне услуге које се на њих односе; 

рекламне и промотивне услуге и саветовање у вези 

са њима; рекламне, маркетиншке и промотивне 

услуге; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне, промотивне и услуге односа 

са јавношћу; рекламне услуге за друге; рекламне 

услуге за потребе запошљавања; рекламне услуге и 

оглашавање; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; рекламне услуге и 

пословни савети; рекламне услуге које се пружају 

преко интернета; рекламне услуге у вези са 

запошљавањем; рекламне услуге у периодичним 

часописима, брошурама и новинама; рекламне 

услуге у популарној и стручној штампи; саветовање 

за рекламу и маркетинг; саветовање и помоћ у 

пословном управљању; саветовање који се односи на 

обрачунавање пореза; саветовање у вези са 

запосленима; саветовање у вези са пословном 

администрацијом; саветодавне услуге које се односе 

на маркетинг; саветодавне услуге које се односе на 

пословање франшиза; саветодавне услуге које се 

односе на пословне трансакције; саветодавне услуге 

које се односе на пословно управљање и пословне 

активности; саветодавне услуге које се односе на 

пословну организацију; саветодавне услуге које се 

односе на управљање пословним ризицима; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

саветодавне услуге у пословном управљању које се 

односе на франшизе; састављање именика за 

објављивање на интернету; састављање листе за 

слање директне поште; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

састављање пословних именика; састављање 

пословних статистика и комерцијалних 

информација; састављање реклама за употребу као 

интернет странице; састављање спискова 

поштанских адреса; састављање статистике за 

пословне или комерцијалне потребе; секретарске и 

административне услуге; секретарске стенографске 

услуге; секретарске услуге; селекција особља 

коришћењем психолошког тестирања; 

систематизација и запошљавање особља; 

систематизација особља; систематизација података у 

рачунарској бази података; системација информација 

у компјутерским базама података; службе за 

эапошљавање; смањивање трошкова; сортирање, 

руковање и примање поште [канцеларијски послови]; 

спајање, ради користи других, разних роба, осим за 

превоз, које омогућавају купцима да боље виде и 

купе ту робу; статистичко анализирање и 

извештавање; статистичко процењивање 

маркетиншких података; статистичко процењивање 

података добијених истраживањем тржишта; 

стенографија; стенографске услуге; стенографско 

преписивање; стратешко пословно планирање; 

стручне услуге о пословној ефикасности; тестирање 

личности за потребе запошљавања; тестирање ради 

утврђивања вештина при запошљавању; тестирање 

ради утврђивања способности при запошљавању; 

тестирање ради утврђивања стручне способности; 

тражење и распоређивање извршног кадра; тражење 

и селекција извршног кадра; тражење спонзорства; 

тумачење података из истраживања тржишта; 

умножавање докумената; унајмљивање радника; 

унос и прикупљање информација у рачунарску базу 

података; упоређивање података у рачунарској бази 

података; управљање базама података; управљање 

запосленима; управљање запосленима и саветовање 

у вези са запошљавањем; управљање инвентаром; 

управљање и прикупљање компјутеризованих база 

података; управљање и саветовање у вези са 

пословним процесима; управљање комерцијалним 

пословима; управљање компјутеризованим 

досијеима; управљање компјутеризованом базом 

података; управљање културним и образовним 

програмима размене; управљање људским 

ресурсима; управљање медицинским трошковима; 

управљање односима с купцима; управљање 

пензионим плановима за запослене; управљање 

плановима бенефиција за запослене; управљање 

плановима по жељи пружаоца услуга; управљање 

плановима социјалног осигурања за запослене; 

управљање плановима унапред плаћене здравствене 

заштите; управљање платним списком за друге; 

управљање подстицајним програмима за хотеле за 

друге; управљање пословним активностима; 

управљање пословним информацијама; управљање 

пословним пројектима; управљање пословним 

ризиком; управљање програмима за путнике који 

често лете авионом; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

управљање програмом попуста за омогућавање 

учесницима да добију попусте на робу и услуге 

употребом чланске картице за остваривање попуста; 

управљање факгурисање и усклађивање рачуна у име 

других; управљање продајом некретнина; управљање 

хотелом за друге; управљање центрима за 

телефонске позиве за друге; уређење уговора, за 

друге, за куповину и продају робе; уређење уговора, 

за друге, за куповину и продају робе и услуга; 

уређење уговора, за друге, за пружање услуга; 

уређивање излога; услуга интерактивног чувања 

података за употребу при ризичном управљању и 

регулаторном усклађивању од стране осигураника и 

професионалаца на пољу медицине; услуга 

маркетинга догађаја; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге агенције за извоз; услуге агенције за 
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увоз и извоз у енергетском сектору; услуге 

ангажовања, запошљавања, распоређивања, 

систематизације и умрежавања каријера; услуге 

ангажовања спортиста за спортисте средњих школа; 

услуге аукције и обрнуте аукције; услуге аукцијске 

продаја путем интернета; услуге аукцијске продаје 

преко интернета; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге вођења акционарске 

евиденције; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; услуге давања пословних савета који 

се односе на оснивање и рад франшиза; услуге 

давања пословних савета; услуге електронског 

управљања инвентаром; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге збрињавања 

технолошког вишка; услуге интернет продаје звука 

звона који се могу преузети; услуге истраживања 

тржишта у вези са навикама коришћења интернета и 

лојалности купаца; услуге јављања на телефон; 

услуге јављања на телефон и коришћења порука; 

услуге компјутеризоване продаје на мало преко 

интернета; услуге компјутеризованог истраживања 

тржишта; услуге компјутеризованог вођења 

пословних евиденција; услуге компјутеризованог 

наручивања поклона преко интернета; услуге 

компјутеризованог наручивања преко интернета; 

услуге компјутеризованог пословног информисања; 

услуге котације цена за робе и услуге; услуге 

куповине простора у медијима; услуге куповине роба 

и услуга за друге компаније; услуге лобирања у 

комерцијалне сврхе; услуге малопродаје и 

велепродаје за аутомобиле; услуге малопродаје и 

велепродаје за бицикле; услуге малопродаје и 

велепродаје за воће и поврће; услуге малопродаје и 

велепродаје за вреће; услуге малопродаје и 

велепродаје за вреће и кесе; услуге малопродаје и 

велепродаје за детерџенте; услуге малопродаје и 

велепродаје за дуван; услуге малопродаје и 

велепродаје за дуван и пушачке реквизите; услуге 

малопродаје и велепродаје за електричне машине и 

апарате; услуге малопродаје и велепродаје за какао; 

услуге малопродаје и велепродаје за канцеларијски 

прибор; услуге малопродаје и велепродаје за кафу; 

услуге малопродаје и велепродаје за козметику; 

услуге малопродаје и велепродаје за козметику, 

тоалетне потрепштине, пасте за зубе, сапуне и 

детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за 

кондиторске производе; услуге малопродаје и 

велепродаје за кондиторске производе, хлеб и 

пецива; услуге малопродаје и велепродаје за моторна 

возила на два точка; услуге малопродаје и 

велепродаје за намештај; услуге малопродаје и 

велепродаје за обућу; услуге малопродаје и 

велепродаје за одећу; услуге малопродаје и 

велепродаје за папир и канцеларијски прибор; услуге 

малопродаје и велепродаје за пасте за зубе; услуге 

малопродаје и велепродаје за пиринач; услуге 

малопродаје и велепродаје за пиринач и цереалије; 

услуге малопродаје и велепродаје за постељину; 

услуге малопродаје и велепродаје за пушачке 

реквизите; услуге малопродаје и велепродаје за 

риболовачку опрему; услуге малопродаје и 

велепродаје за сапуне; услуге малопродаје и 

велепродаје за спортску робу; услуге малопродаје и 

велепродаје за тканине; услуге малопродаје и 

велепродаје за тканине и постељине; услуге 

малопродаје и велепродаје за тоалетне потрепштине; 

услуге малопродаје и велепродаје за храну и пиће; 

услуге малопродаје и велепродаје за чај; услуге 

малопродаје и велепродаје за чај, кафу и какао; 

услуге малопродаје и велепродаје за штампане 

материјале; услуге малопродаје уметничких дела од 

стране уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

маркетинга производа; услуге маркетиншких 

агенција; услуге набавке алкохолних пића [куповина 

робе за друге фирме]; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; услуге наручивања преко интернета; 

услуге наручивања преко интернета и доставе из 

ресторана; услуге наручивања телефоном за друге; 

услуге наручивања у велепродаји; услуге обраде 

текста и куцања; услуге оглашавања, промоције и 

маркетинга које се односе на возила; услуге односа 

са јавношћу; услуге онлајн малопродаје дигиталне 

музике која се преузима са интернета; услуге онлајн 

малопродаје мелодије звона које се преузимају са 

интернета; услуге онлајн малопродаје претходно 

снимљене музике и филмова који се преузимају са 

интернета; услуге организације за пословне потребе; 

услуге планирања за оглашавање; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге под-уговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге поређења цена у енергетском 

сектору; услуге пословне администрације за обраду 

продаје преко интернета; услуге пословне истраге 

оцењивања, стручне процене, информације и 

истраживање; услуге пословног информисања и 

процене; услуге пословног информисања и упити; 

услуге пословног посредовања и саветовања; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; услуге 

пословног саветовања и информисање; услуге 

пословног саветовања које се односи на маркетинг; 

услуге пословног саветовања које се односи на 

рекламирање; услуге пословног саветовања које се 

односи на франшизе; услуге пословног саветовања у 

пољопривреди; услуге пословног управљања и 

консултација; услуге посредовања у трговини; 
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услуге прављења листе поклона; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења штампе; услуге пресељења пословног 

седишта; услуге претплате на новине за друге; услуге 

прибављања робе у име друге компаније; услуге 

прикупљања података за тржишна истраживања; 

услуге пријављивања пореза; услуге припремања 

пореза и консултантске услуге; услуге продаје 

гардеробе преко интернет продавница; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и аксесоара 

преко интернет продавница; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; 

услуге продаје путем лицитације; услуге продаје 

унапред снимљених музичких и видео садржаја који 

се могу преузети преко интернет продавнице; услуге 

продајних аутомата; услуге промотивне продаје; 

услуге промотивне продаје на терминалима за 

продају, за друге; услуге промотивне продаје 

производа; услуге промотивне продаје ради 

подстицања потенцијалних купаца да купују 

производе других; услуге промотивног маркетинга; 

услуге промоције извоза; услуге процене бренда; 

услуге процењивања тржишта; услуге регистрације 

аутомобила; услуге регистрације возила и преноса 

власништва; услуге регистрације враћања кључева; 

услуге рекламе и маркетинга; услуге рекламирања 

преко интернета; услуге рекламирања у штампи; 

услуге рекламних агенција; услуге саветовања у вези 

са маркетингом; услуге саветовања у вези са 

рекламирањем и пословним управљањем; услуге 

стварања бренда; услуге стратегије брендирања; 

услуге телемаркетинга; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

транскрипције у области медицине [канцеларијски 

послови]; услуге управљања ланцем снабдевања; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге уређења и аранжирања 

излога; услуге уређења излога малопродајних 

продавница; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 41:  академије [образовне]; анализирање 

резултата образовних тестова и података за друге; 

библиотекарске услуге; вођење забавних догађаја; 

вођење забавних догађаја, културних догађаја, 

спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и 

забавних и културних активности; вођење забавних 

догађаја уживо и филмских фестивала; вођење 

културних догађаја; вођење курсева за обуку у 

области технологије и иновација; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење образовних догађаја; вођење 

образовних конференција; вођење образовних 

курсева; вођење радионица за обуку; вођење 

радионица и семинара за уметничко процењивање; 

вођење радионица и семинара на тему личне свести; 

вођење радионица и семинара на тему самосвести; 

вођење семинара за обуку; вођење семинара у 

области онкологије; вођење такмичења на интернету; 

вођење филмских фестивала; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција радио програма; дистрибуција 

телевизијског програма; дистрибуција телевизијског 

програма системима кабловске телевизије; 

дистрибуција филма; дистрибуција филмова; 

договарање, реализација и организација колоквијума; 

договарање, реализација и организација конгреса; 

договарање, реализација и организација 

конференција; договарање, реализација и 

организација концерата; договарање, реализација и 

организација семинара; договарање, реализација и 

организација семинара, предавања, презентација и 

симпозијума у вези са подучавањем језика; додатно 

образовање; дресирање животиња; електронске 

издавачке услуге; електронске публикације са 

информацијама о широком распону тема на мрежи; 

електронске публикације текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

електронско издаваштво; забава посредством радија; 

забава путем бежичног телевизијског преноса; забава 

путем телевизије засноване на интернетском 

протоколу; забава са ласерским ефектима; забава са 

светлосним ефектима; забава у виду аеро митинга; 

забава у виду анимираних и телевизијских серија са 

акцијом уживо; забава у виду атлетских такмичења; 

забава у виду аутомобилских трка; забава у виду 

балетских извођења; забава у виду бејзбол утакмица; 

забава у виду вожње у забавном парку; забава у виду 

гимнастичких наступа; забава у виду игара 

америчког фудбала; забава у виду избора лепоте; 

забава у виду концертних наступа; забава у виду 

кошаркашких утакмица; забава у виду 

мађионичарских представа; забава у виду модних 

приредби; забава у виду наступа музичких вокалних 

група; забава у виду наступа музичких група; забава 

у виду наступа певача; забава у виду наступа 

симфонијских оркестара; забава у виду наступа 

уживо и наступа замаскираних ликова уживо; забава 

у виду оркестарских наступа; забава у виду плесних 

наступа; забава у виду позоришних представа; забава 

у виду представа у забавним парковима; забава у 

виду рвачких клубова; забава у виду редовних 

телевизијских програма у области забаве за децу; 

забава у виду спортских турнира; забава у виду 

спортских утакмица; забава у виду сценских 

приредби и кабареа; забава у виду такмичења у 

боксу; забава у виду такмичења у голфу; забава у 

виду такмичења у дизању тегова; забава у виду 

такмичења у рвању; забава у виду текућих 

телевизијских програма; забава у виду тениских 

турнира; забава у виду трка јахти; забава у виду 

фудбалских утакмица; забава у виду хокејашких 

утакмица; забава у виду циркуса; забавне и културне 

активности; забавне и спортске активности; забавне 
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услуге у виду клубова обожаватеља; здравствена и 

фитнес обука; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање аудио књига; издавање билтена; 

издавање брошура; издавање годишњака; издавање 

докумената у области образовања, науке, јавног 

права и друштвених питања; издавање електронских 

књига и он-лајн периодичних часописа; издавање 

електронских књига и он-лајн часописа; издавање 

електронских новина којима је могуће приступити 

путем глобалне рачунарске мреже; издавање 

електронских публикација; издавање електронских 

часописа; издавање журнала; издавање журнала, 

књига и приручника из области медицине; издавање 

интернет часописа; издавање информативних 

листова; издавање и уређивање књига, новина и 

периодичних часописа; издавање и уређивање књига, 

новина и часописа; издавање и уређивање штампаног 

материјала; издавање и уређивање штампаног 

материјала и текстова, осим рекламних текстова; 

издавање и уређивање штампаног материјала, 

књига,новина и периодичних часописа, осим за 

рекламне потребе; издавање календара; издавање 

каталога; издавање књига; издавање књига и 

магазина; издавање књига и часописа; издавање 

књига, магазина, годишњака и журнала; издавање 

књига, периодичних издања, часописа, новина и 

билтена; издавање књига, часописа и других 

текстова, осим рекламних текстова; издавање књига, 

часописа и новина на интернету; издавање лаке 

ронилачке опреме; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање научно-информативних 

часописа; издавање образовних материјала; издавање 

опреме за стадионе; издавање периодичних 

часописа; издавање периодичних часописа и књига у 

електронском формату; издавање периодичних 

часописа, каталога и проспеката; издавање 

приручника за образовање и оспособљавање; 

издавање приручника за обуку; издавање проспеката; 

издавање рекламног материјала за потребе забаве и 

подучавања; издавање спортске опреме, осим возила; 

издавање текстова и слика, и у електронском 

формату, осим за рекламне потребе; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; издавање 

тениских терена; издавање уредничког садржаја за 

странице којима се приступа путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање уџбеника; издавање 

часописа; издавање часописа за потрошаче; издавање 

часописа и књига у електронском формату; издавање 

часописа у електронском формату; издавање 

часописа у електронском формату на интернету; 

издавање штампаних именика; издавање штампаног 

материјала; издавање штампаног материјала и 

текстова, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала, и у електронском формату, 

осим у рекламне сврхе; издавање штампаног 

материјала, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала у електронском формату; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату на интернету; издавачке услуге за 

дигиталну видео, аудио и мултимедијалну забаву; 

издавачке услуге; издавачке услуге, осим штампања; 

изнајмљивање DVD дискова; изнајмљивање 

акваријума за ентеријере; изнајмљивање акваријума 

и рибе; изнајмљивање аудио и видео опреме; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео екрана; изнајмљивање 

видео рекордера; изнајмљивање видео трака; 

изнајмљивање видео трака и кинематографских 

филмова; изнајмљивање графоскопа; изнајмљивање 

електронских апарата за игре на срећу; 

изнајмљивање звучних и видео снимака; 

изнајмљивање змај ева; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање казино игара; изнајмљивање камера; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

кинематографских пројектора и опреме; 

изнајмљивање кинематографских уређаја и апарата; 

изнајмљивање кинематографских филмова и видео 

записа; изнајмљивање кинематографских филмова и 

звучних записа; изнајмљивање књига; изнајмљивање 

књига и других публикација; изнајмљивање књига и 

периодичне штампе; изнајмљивање магнетних трака 

са снимљеним сликама; изнајмљивање музичких 

инструмената; изнајмљивање наставног материјала и 

опреме; изнајмљивање новина и часописа; 

изнајмљивање носача снимљених података у забавне 

сврхе; изнајмљивање опреме, апарата и сценографије 

за позоришне позорнице или телевизијске студије; 

изнајмљивање опреме за голф; изнајмљивање опреме 

за играње; изнајмљивање опреме за кинематографско 

пројектовање; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијског студија; изнајмљивање 

опреме за скијање на дасци; изнајмљивање опреме за 

снимање на траку; изнајмљивање плоча или 

магнетних трака са снимљеним звуком; 

изнајмљивање плоча и снимљених магнетних аудио 

трака за учење језика; изнајмљивање позоришног 

декора; изнајмљивање радио и телевизијских 

апарата; изнајмљивање радио пријемника; 

изнајмљивање ролшуа; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање скија; 

изнајмљивање ски опреме; изнајмљивање 

снимљених магнетних аудио трака; изнајмљивање 

снимљених магнетних видео трака за учење језика; 

изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање 

сценског декора; изнајмљивање текстилних 

таписерија и украсних зидних застора за употребу 

као позоришне и сценске завесе у позориштима и 

дворанама за одржавање представа; изнајмљивање 

телевизијских апарата; изнајмљивање телевизијских 

програма; изнајмљивање уметничких дела; 

изнајмљивање уметничких слика и калиграфских 
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радова; изнајмљивање уређаја за расвету за 

позоришне сцене; изнајмљивање уређаја за расвету 

за телевизијске студије; изнајмљивање уређаја за 

снимање звучних и видео записа; изнајмљивање 

уређаја и апарата за забаву; изнајмљивање филмова; 

изнајмљивање филмова и видео записа; 

изнајмљивање фонографских и музичких снимака; 

изнајмљивање фотографске опреме; изнајмљивање 

часописа; изнајмљивање штампаних публикација; 

изнајмљивање штампаног материјала; информативне 

услуге у виду извештавања о актуелним догађајима; 

информатичка обука; информације из области забаве 

и разоноде; информације које се односе на забаву у 

вези са рачунарским играма које се пружају на 

интернету са рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; информације које се односе 

на образовање и забаву; информације које се односе 

на образовање и забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета; 

информације које се односе на образовање или 

забаву које се пружају на интернету или путем 

телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација; информације које се односе на 

образовање или забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета путем 

телевизијских или радио програма; информације о 

рекреацији; информисање о образовању; испити из 

области образовања; кинематографска адаптација и  

монтажа; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; консултантске услуге које се 

односе на академске предмете; консултантске услуге 

које се односе на образовање и обуку; консултантске 

услуге које се односе на образовање и обуку 

руководства и особља; консултантске услуге које се 

односе на обуку; консултантске услуге које се односе 

на обуку и усавршавање; консултантске услуге које 

се односе на обуку, усавршавање и образовање; 

консултантске услуге у вези са образовањем; 

консултантске услуге у вези са уређивањем; 

консултантске услуге у области забаве; 

консултантске услуге у области забаве које се 

пружају путем интернета; консултантске услуге у 

области образовања и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у области образовања, обуке и 

усавршавања, и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у области потешкоћа у учењу; 

културне активности; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

курсеви језика; курсеви стратешког планирања у 

вези са оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; курсеви учења на даљину; лекторисање 

рукописа; медицинско обучавање и настава; мерење 

времена на спортским догађајима; микрофилмовање; 

монтажа видеотрака; монтажа филма; 

мултимедијално издавање књига; мултимедијално 

издавање магазина, часописа и новина; 

мултимедијално издавање штампаног материјала; 

напредна обука; настава, обука; објављивање летака; 

објављивање музичких текстова; објављивање 

резултата кпиничких тестирања фармацеутских 

препарата; објављивање рецензија; образовање и 

забава у области пословног управљања; образовање 

и обука који се односе на очување природе и 

животне средине; образовање и обука у области 

обраде електронских података; образовање и обука у 

области услуга медицине рада и безбедности на 

раду; образовање одраслих; образовање, подучавање 

и обука; образовање у интернатима; образовне и 

забавне активности које се пружају у вези са 

крстарењима и излетима; образовне и забавне 

услуге; образовне услуге у виду курсева на 

универзитетском нивоу; образовне услуге у виду 

тренинга; обука вожње; обука возача; обука 

гимнастике; обука за одрасле; обука за руковање 

грађевинским машинама; обука и усавршавање за 

развој људских ресурса; обука и усавршавање за 

развој људских ресурса, тимова и организација; 

обука на пољу личног развоја; обука о употреби 

хируршких, лекарских, стоматолошких и 

ветеринарских инструмената и апарата; обука 

[тренирање]; обука стручњака у водоиноталатерској 

индустрији; обучавање јоге; одређивање степена 

хендикепа за одговарајуће спортске догађаје; 

омогућавање коришћења он-лајн видео записа, који 

се не могу преузимати; омогућавање коришћења он-

лајн музике, која се не може преузимати; он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; он-лајн 

публикације електронских књига; организација и 

вођење балова; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација и пружање услуга игара и 

такмичења путем интернета; организација представа 

и концерата; организовање аутомобилских трка; 

организовање балова; организовање забавних 

догађаја; организовање бициклистичких трка; 

организовање забавних приредби; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

конгреса; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање игара; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање игара и такмичења; 

организовање игара и такмичења путем интернета; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање изложби за културне потребе; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање изложби за потребе обуке; 
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организовање изложби, конвенција и конференција 

за културне ИЛ~ образовне потребе; организовање 

изложби, конгреса, семинара и конференција за 

културне и забавне потребе; организовање изложби, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација дневних курсева за одрасле; 

организовање и реализација забавних, спортских и 

културних активности; организовање и реализација 

игара; организовање и реализација изложби у 

забавне сврхе; организовање и реализација 

колоквијума, конференција и конгреса; организовање 

и реализација колоквијума, конференција, конгреса, 

семинара, симпозијума радионица за обуку; 

организовање и реализација конвенција; 

организовање и реализација конференција и изложби 

за културне и образовне потребе; организовање и 

реализација конференција и конгреса; организовање 

и реализација конференција и семинара; 

организовање и реализација конференција, 

конвенција и изложби за културне или образовне 

потребе; организовање и реализација конференција, 

конвенција, образовних изложби, часова, предавања, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса и симпозијума; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

концерата, симпозијума, семинара, курсева обуке, 

часова и предавања; организовање и реализација 

конференција, конгреса, семинара, симпозијума, 

курсева обуке, часова и предавања; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семинара и 

радионица за обуку; организовање и реализација 

конференција, конгреса, симпозијума и семинара; 

организовање и реализација курсева за обуку; 

организовање и реализација образовних 

конференција; организовање и реализација 

пословних конференција; организовање и 

реализација предавања; организовање и реализација 

радионица, туторијала, семинара и конференција; 

организовање и реализација састанака у области 

забаве; организовање и реализација састанака у 

области образовања; организовање и реализација 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација семинара, конгреса, конференција и 

симпозијума; организовање и реализација семинара, 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и реализација семинара, 

конференција, курсева за обуку и усавршавање; 

организовање и реализација семинара, радионица 

[образовних], конгреса, колоквијума, курсева учења 

на даљину и изложби за културне потребе; 

организовање и реализација спортских и културних 

догађаја; организовање и реализација спортских 

такмичења; организовање и реализација такмичења 

[образовање или забава]; организовање и реализација 

туторијала; организовање и реализација часова; 

организовање и спровођење концерата; 

организовање конгреса и конференција за културне и 

образовне потребе; организовање конференција и 

симпозијума у области медицинске науке; 

организовање коњских трка; организовање 

костимираних забавних догађаја; организовање 

културних догађаја; организовање курсева за обуку 

на образовним институцијама; организовање курсева 

обуке; организовање лутрије; организовање лутрије 

и других активности игара на срећу; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; организовање 

музичких наступа уживо; организовање образовних 

догађаја; организовање образовних, забавних, 

културних и спортских такмичења; организовање 

образовних, забавних, спортских и културних 

догађаја; организовање образовних и забавних 

догађаја за особље и руководиоце; организовање 

обука; организовање плесних догађаја и дискотека; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање, представљање и 

продукција емисија и наступа уживо; организовање 

програма за обуку младих; организовање, продукција 

и представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; организовање, продукција, 

представљање и вођење музичких концерата, 

фестивала, турнеја и других музичких и културних 

наступа, догађаја и активности; организовање 

професионалних радионица и курсева за обуку; 

организовање професионалних турнира или 

такмичења у голфу; организовање разгледања у 

пратњи водича; организовање резервације карата за 

приредбе и друге забавне догађаје; организовање 

семинара; организовање семинара и конференција; 

организовање симпозијума и радионица за обуку; 

организовање спортова и културних догађаја у 

оквиру заједнице; организовање спортских догађаја; 

организовање спортских догађаја и такмичења; 

организовање спортских догађаја у фудбалу; 

организовање спортских и културних активности; 

организовање спортских и културних догађаја; 

организовање спортских такмичења; организовање 

такмичења за образовање или забаву; организовање 

такмичења или других спортских и културних 

догађаја у добротворне сврхе; организовање 

такмичења и свечаности доделе награда; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења путем интернета; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; организовање турнира у 

голфу; организовање филмских догађаја, музичких 

догађаја, културних и спортских догађаја и забавних 

догађаја уживо; организовање филмских догађаја, 

музичких догађаја уживо и културних И спортских 

догађаја; организовање филмских пројекција; 

организовање церемонија доделе награда и гала 

вечери у забавне сврхе; организовање такмичења у 

спортском риболову; оркестарске услуге; основно и 
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напредно оспособљавање за развој људских ресурса; 

писање и објављивање текстова, осим у рекламне 

сврхе; писање песама; писање сценарија; писање 

сценарија, изузев за рекламне сврхе; писање 

текстова; планирање забава [забава]; подучавање; 

подучавање аикида; подучавање језика; подучавање 

музике; подучавање у области музике; позоришна 

продукција; позоришне и музичке представе које се 

изводе у дворанама за наступе; позоришне и музичке 

представе које се изводе у дискотекама и ноћним 

клубовима; покретне библиотеке; пословна обука; 

пословно образовање; практична настава [обука 

путем демонстрације]; практична обука у области 

заваривања; преводилачке услуге; превођење; 

представљање радова визуелне уметности и 

књижевних радова публици за културне или 

образовне потребе; приказивање забавних догађаја 

уживо; приказивање и изнајмљивање снимака звука 

и слике; приказивање музичких наступа; 

приказивање уживо наступа музичких група; 

приказивање филмова, емисија, представа или 

музичких наступа; приказивање филмова; припрема 

и вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

припрема наставних планова, курсева, уџбеника и 

испита; припрема образовних курсева и испита; 

припремање обуке; припрема, примена и бодовање 

стандардизованих тестова; припрема, реализација и 

организација радионица за обуку; припрема, 

реализација и организација симпозијума; припрема 

текстова за публикације у виду брошура и упутстава 

за употребу у вези са програмима исхране и 

контролом тежине; припрема титлова за филмове; 

припремни курсеви за државне испите; продукција 

аудио забаве; продукција аудио мастер снимака; 

продукција емисија и филмова; продукција забавног 

програма у виду кинематографских телевизијских, 

радиjских и видео представа у вези са путовањима; 

продукција звучних и видео снимака; продукција 

звучних, музичких и видео снимака; продукција 

звучних снимака; продукција и дистрибуција 

кинематографских филмова; продукција и 

дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 

продукција и дистрибуција радијских и 

телевизијских програма; продукција и дистрибуција 

радијских програма; продукција и дистрибуција 

телевизијских програма; продукција и изнајмљивање 

филмова, видео филмова, радијских и телевизијских 

програм; продукција и објављивање музике; 

продукција и презентација аудио и видео снимака, и 

покретних и непокретних слика; продукција и режија 

радијских и музичких догађаја у виду радијских и 

телевизијских програма уживо; продукција мастер 

снимака; продукција музике; продукција песама за 

кинематографске филмове; продукција плоча; 

продукција представа; продукција, приказивање и 

изнајмљивање кинематографских филмова; 

продукција радио и телевизијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција снимљених истраживања; продукција 

сценских представа; продукција телевизијских 

програма; продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

телевизијских програма, телевизијских програма за 

мобилне телефоне и радијских програма; продукција 

телевизијских садржаја; продукција телевизијских 

филмова; продукција филмова као и аудио-

визуелних и телевизијских програма; продукција 

филмова, видео садржаја, радијског и телевизијског 

програма; продукција филмова у студију; 

производња и изнајмљивање образовног материјала 

и материјала за подучавање; производња мастер 

снимака; производња радијског забавног програма; 

производња телевизијских програма са титловима; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

пројектовање и изнајмљивање кинематографских 

филмова; професионално саветовање у вези са 

образовањем и обуком; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање вести и информација у вези са рвањем 

путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

дигиталне музике која се не може преузети са 

интернета; пружање електронских публикација које 

се не могу преузети; пружање електронских 

публикација које се не могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже или путем интернета; пружање 

електронских публикација које се не могу преузети, 

у вези са подучавањем језика; пружање забаве; 

пружање забаве путем телевизије, радија, биоскопа, 

кабловске телевизије, сателитске телевизије и 

интернета; пружање информација, коментара и 

чланака у области музике путем рачунарских мрежа; 

пружање информација он-лајн у вези са рачунарским 

играма и рачунарским додаци ма за игре; пружање 

информација о распоредима позоришних представа; 

пружање информација у вези са забавом и забавним 

догађајима путем он-лајн мрежа и интернета; 

пружање информација у вези са забавом, музиком, 

наступима уживо и забавним догађајима; пружање 

информација у вези са забавом путем електронских 

средстава; пружање информација у вези са забавом 

путем интернета; пружање информација у вези са 

забавом путем телевизијских, широкопојасних, 

бежичних и он-лајн услуга; пружање информација у 

вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и 

културним активностима; пружање информација у 

вези са обуком; пружање информација у вези са 

физичким васпитањем путем он-лајн интернет 

страница; пружање информација у вези са физичким 

вежбама путем он-лајн интернет страница; пружање 

информација у вези са физичким тренингом путем 

он-лајн интернет страница; пружање информација у 

области музике; пружање курсева обуке; пружање 
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курсева обуке на нивоу средње школе, факултета или 

постдипломском нивоу; пружање курсева сталног 

усавршавања у области здравствене неге; пружање 

курсева сталног усавршавања у области медицине; 

пружање курсева сталног усавршавања у области 

права; пружање курсева сталног усавршавања у 

области стоматологије; пружање курсева у области 

управљања водом; пружање мултимедијских 

забавних програма путем телевизије, 

широкопојасних, бежичних и он-лајн услуга; 

пружање образовних курсева, предавања, семинара и 

програма за обуку младих; пружање образовних 

курсева; пружање образовних курсева у области 

исхране и здравствене неге; пружање образовних 

курсева у вези С!1 исхраном; пружање он-лајн 

информација и вести у области обуке за 

запошљавање; пружање он-лајн информација у вези 

са забавом или образовањем; пружање он-лајн 

информација у вези са образовним активностима, 

активностима оспособљавања, забавним, спортским 

и културним активностима; пружање он-лајн 

информација у области забаве рачунарским играма; 

пружање он-лајн стрипова и романа у сликама који 

се не могу преузети; пружање он-лајн туторијала; 

пружање он-лајн часописа са општом тематиком, 

који нису за преузимање; пружање радијских и 

телевизијских забавних садржаја путем интернета; 

пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја; пружање спортских информација путем 

унапред снимљених телефонских порука; пружање 

услуга аудио или видео студија; пружање услуга 

аутомата за аркадне игрице; пружање услуга дечијих 

игралишта у сервисним станицама; пружање услуга 

едукативне забаве за децу у центрима за ваншколске 

активности; пружање услуга казина [игре на срећу]; 

пружање услуга образовних испита и тестова; 

пружање услуга образовних испита; пружање услуга 

он-лајн електронских публикација, које се не могу 

преузети, у области музике; пружање услуга он-лајн 

забаве у виду забавних игара; пружање услуга он-

лајн забаве у виду турнира игара; пружање услуга 

он-лајн забаве у виду турнира игара, фиктивних 

спортских лига и забавних игара; пружање услуга 

он-лајн забаве у виду фиктивних спортских лига; 

пружање услуга у вези са воденим парковима; 

пружање услуга у вези са забавом у облику музичких 

наступа уживо или музичких снимака; пружање 

услуге оспособљавања из области хигијене за 

угоститељску индустрију; пружање услуге 

оспособљавања и образовања у вези са позоришним, 

музичким, телевизијским, радио и 

кинематографским представама; пружање услуге 

оспособљавања и усавршавања; пружање услуге 

оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање услуге оспособљавања у области 

пољопривреде, хортикултуре и шумарства; пружање 

филмова и телевизијских програма који се не могу 

преузимати путем телевизије на плаћање; пружање 

филмова и телевизијских програма који се не могу 

преузимати путем телевизијских канала на плаћање 

по гледању; пружање филмова и телевизијских 

програма који се не могу преузимати путем услуге 

видеа на захтев; пружање филмске, телевизијске и 

музичке видео забаве путем интерактивних интернет 

страница; режирање радио и телевизијских програма; 

резервација карата и услуге резервисања за забавне, 

спортске и културне догађаје; резервација седишта за 

забавне догађаје; резервација седишта за приредбе и 

резервација карата за позориште; резервација 

седишта за приредбе и спортске догађаје; 

резервације концерата; резервисање седишта за 

приредбе, свечаности; религијско образовање; 

саветовање у вези са пословном обуком; саветодавне 

услуге које се односе на обуку; садо обука 

[подучавање о чајној церемонији]; снабдевање 

опремом за рекреацију; снимање и продукција аудио 

садржаја; снимање видеорекордером; снимање, 

продукција и дистрибуција кинематографских, видео 

и аудио снимака, радио и телевизијских програма; 

спортске активности; спортске и културне 

активности; спортско тренирање; стављање на 

располагање атлетских објеката и опреме; стављање 

на располагање базена; стављање на располагање 

билијарских сала; стављање на располагање 

игралишта и опреме за голф; стављање на 

располагање махјонг салона; стављање на 

располагање објеката за гимнастику; стављање на 

располагање објеката за забавне игре; стављање на 

располагање објеката за обуку; стављање на 

располагање објеката за приказивање 

кинематографских филмова; стављање на 

располагање објеката за спортске турнире; стављање 

на располагање објеката за студијско снимање; 

стављање на располагање објеката за физичко 

васпитање, игре и спорт; стављање на располагање 

објеката за фитнес и физичке вежбе; стављање на 

располагање објеката и опреме за зимске спортове; 

стављање на располагање објеката и опреме за 

приказ филмова, емисија, представа, музичку и 

образовну обуку; стављање на располагање објеката 

и услуга за рекреацију; стављање на располагање 

објеката тениских терена; стављање на располагање 

плесних дворана; стављање на располагање 

површина за рекреацију у виду дечијих игралишта; 

стављање на располагање позоришних и 

кинематографских објеката; стављање на 

располагање салона са аутоматима; стављање на 

располагање простора за пачинко игре; стављање на 

располагање скијашких стаза; стављање на 

располагање тениских терена; стављање на 

располагање терена за бејзбол; стручна обука; 

суђење на спортским такмичењима; телевизијска 
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забава; титловање; тренирање [образовање и обука]; 

тумачење језика знакова; упутства за формално 

ношење кимона; уређивање видео записа; уређивање 

радио и телевизијског програма; уређивање 

фотографија; уређивање штампаног материјала који 

садржи слике, осим за рекламне потребе; услуге 

агенција за продају карата [разонода]; услуге 

анимације специјалних ефеката за филм и видео 

записе; услуге академског образовања; услуге 

балетске школе; услуге бејзбол кампова; услуге 

биоскопа; услуге ботаничке баште; услуге 

високошколског, академског, лингвистичког и 

струковног образовања и обуке; услуге 

високошколског образовања; услуге графичке 

обраде, не у рекламне сврхе; услуге давања 

упутстава и обуке; услуге дискотека; услуге диск 

џокеја; услуге диск џокеја за забаве и посебне 

догађаје; услуге допис не школе; услуге дресирања 

коња; услуге електронских игара које пружа 

глобална комуникацијска мрежа; услуге 

електронских игара путем интернета; услуге 

електронских игара путем интернета или друге 

комуникацијске мреже; услуге забаве које пружају 

кампови за одмор; услуге забаве које пружају 

музичке групе; услуге забаве које пружају 

рекреативни и забавни паркови; услуге забаве које 

пружају сценски уметници; услуге забављача; услуге 

забавних и тематских паркова; услуге забавних 

паркова; услуге забавних центара; услуге завршне 

обраде снимака; услуге за рекреацију и разоноду; 

услуге зоолошких вртова; услуге игара које се 

пружају комуникацијом помоћу рачунарских 

терминала или мобилних телефона; услуге игара које 

се пружају на интернету са рачунарске мреже за 

потребе забаве и усавршавања; услуге игара које се 

пружају на интернету са рачунарске мреже или 

мреже мобилне телефоније; услуге игара које се 

пружају преко комуникацијских мрежа; услуге игара 

које се пружају преко рачунарских мрежа и 

глобалних комуникацијских мрежа; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге информативног извештавања; услуге 

информативног извештавања у области 

финансијских новости; услуге информатичких 

кампова; услуге казина; услуге калиграфије; услуге 

кантри клубова; услуге караока; услуге клађења; 

услуге клуба за здравље и рекреацију; услуге клуба 

за фитнес и физичку вежбу; услуге клуба у виду 

забаве; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге клупске забаве; услуге 

компоновања и транскрипције музике за друге; 

услуге консултација и информисања које се односе 

на договарање, реализацију и организацију 

колоквијума; услуге консултација и информисања 

које се односе на договарање, реализацију и 

организацију конгреса; услуге консултација и 

информисања које се односе на договарање, 

реализацију и организацију конференција; услуге 

консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију концерата; 

услуге консултација и информисања које се односе 

на договарање, реализацију и организацију 

радионица за обуку; услуге консултација и 

информисања које се односе на договарање, 

реализацију и организацију симпозијума; услуге 

кошаркашких кампова; услуге лингвистичког 

образовања и обуке; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге лутрије; услуге мајстора церемоније 

за забаве и посебна догађања; услуге модела за 

уметнике; услуге музеја; услуге музеја [презентације, 

изложбе]; услуге музичког издаваштва; услуге 

носача голферских штапова; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања и 

обуке; услуге образовања и обуке које се односе на 

музику и плес; услуге образовања и обуке које се 

односе на спорт; услуге образовања и обуке које се 

односе на уметност и занат; услуге образовања и 

оспособљавања које се односе на игре; услуге 

образовања и оспособљавања које се односе на 

спорт; услуге образовања и подучавања; услуге 

образовања које пружају школе; услуге образовања, 

обуке и забаве; услуге образовања, обуке и 

подучавања у вези са израдом и производњом; 

услуге образовне обуке за рад са рачунарима; услуге 

обуке за коришћење рачунара; услуге обуке за 

руковање научним инструментима и апаратима за 

истраживање у лабораторијама; услуге обуке за 

употребу и рад са рачунарима и процесорима 

података; услуге обуке и образовања у области 

саветовања о животним проблемима; услуге обуке у 

виду тренирања; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге обуке у области обраде података; 

услуге обуке у области пројектовања, оглашавања и 

комуникацијских технологија; услуге обуке у 

области развоја рачунарских програма; услуге обуке 

у области управљања пројектима; услуге обучавања 

у вези са медитацијом; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; услуге он-лајн дигиталног 

издаваштва; услуге он-лајн игара; услуге оркестара и 

концерти; услуге писања песама и текстова песама; 

услуге планетаријума; услуге плесних школа; услуге 

повезане са видео аркадним играма; услуге 

подучавања виших разреда основних школа; услуге 

подучавања козметичким вештинама; услуге 

подучавања у основним школама; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

позоришне, музичке, телевизијске, радијске и 

филмске забаве; услуге позоришне продукције; 

услуге поло клубова; услуге преводиоца; услуге 

превођења Брајовог писма; услуге продукције 

анимација; услуге продукције забаве уживо; услуге 
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продукције забавних догађаја уживо; услуге 

продукције забавних и телевизијских садржаја 

уживо; услуге продукције забавних садржаја уживо; 

услуге продукције кинематографских филмова; 

услуге продукције музичких видео спотова; услуге 

продукције радијских и телевизијских програма за 

интернет и друге медије; услуге продукције 

радијских програм; услуге продукције радијских, 

телевизијских и аудио програма; услуге 

професионалне оријентације; услуге професионалне 

преквалификације; услуге пружања информација о 

распореду филмова; услуге разоноде; услуге 

резервисања за спортске, научне и културне догађаје; 

услуге рекреативних кампова; услуге рекреативних 

паркова; услуге репортерског извештавања; услуге 

референтне библиотеке које се односе на књижевне и 

документарне записе; услуге синхронизовања; 

услуге синхронизовања на страном језику; услуге 

снимања аудио и видео садржаја; услуге снимања 

аудио садржаја; услуге снимања аудио, филмског и 

телевизијског садржаја; услуге снимања звука и 

пружања забавних видео садржаја; услуге снимања 

музике; услуге снимања сведочења под заклетвом на 

видео траке; услуге снимања у студију и услуге 

филмског студија ради производње мултимедијских 

презентација; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге спортског клуба; услуге 

спортског тренирања; услуге стављања на 

располагање телевизијских програма, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стандардизованог тестирања; услуге струковног 

образовања и оспособљавања; услуге струковног 

оспособљавања; услуге студија за снимање; услуге 

студија за снимање звучних записа; услуге студија за 

снимање и телевизијског студија; услуге студија за 

снимање музике; услуге суђења спортских утакмица; 

услуге трајног оспособљавања; услуге транскрипције 

Брајовог писма; услуге тренинга физичке кондиције; 

услуге тумачења и превођења; услуге уређивања у 

пост-продукцији у области музике, видеа и филма; 

услуге учења на даљину; услуге учења на даљину 

које се пружају на интернету; услуге учитељске 

обуке; услуге филмске, музичке, спортске, видео и 

позоришне забаве; услуге филмског и телевизијског 

студија; услуге филмског студија; услуге 

фотографисања портрета; услуге фотографских 

збирки; услуге фудбалских кампова; услуге часова 

веронауке; услуге школа језика; услуге школе за 

борилачке вештине; учење на даљину; часови 

борилачких вештина; физичко васпитање; 

фотографисање; фотографисање из ваздуха; 

фотографске репортаже; часови вожње; часови 

вожње на ролшуама; часови израде ким она; часови 

каратеа; часови кендоа [јапанско мачевање]; часови 

клавира; часови клизања на леду; часови 

књиговодства; часови козметике и улепшавања; 

часови кројења и шивења одеће; часови плеса; 

часови пливања; часови прављења цветних 

аранжмана; часови тениса; часови у области 

фризерских услуга; часови употребе рачунаљке; 

часови управљања авионом; часови физичке 

кондиције; часови фитнеса за голф; часови фудбала; 

часови џудоа; ширење образовног материјала; школе 

за дресирање животиња ради послушности.  

Кл. 43:  деликатесне радње [ресторани]; достава 

оброка бескућницима или сиромашнима; достава 

оброка за непосредну конзумацију; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање апарата за 

осветљење; изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање висећих зидних украса за хотеле; 

изнајмљивање завеса за хотеле; изнајмљивање 

јоргана; изнајмљивање кревета; изнајмљивање 

кухињских радних плоча за припрему хране за 

непосредну конзумацију; изнајмљивање мадраца и 

јоргана; изнајмљивање металних и неметалних 

монтажних зграда; изнајмљивање намештаја за 

хотеле; изнајмљивање пешкира за хотеле; 

изнајмљивање подних подлога за хотеле; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање 

привременог смештаја у викендицама и 

апартманима; изнајмљивање привременог смештаја у 

вилама и бунгаловима; изнајмљивање просторија за 

догађаје, конференције, конвенције, изложбе, 

семинаре и састанке; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање просторија за 

конференције; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање столица и столова; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање стоног прибора; изнајмљивање 

шатора; изнајмљивање штандова за сајмове; 

кетеринг у ресторанима брзе хране; кетеринг хране и 

пића; консултантске услуге које пружају телефонски 

кол-центри и линије за помоћ у области привременог 

смештаја; консултантске услуге у области кетеринга 

хране и пића; консултантске услуге у области 

кулинарства; нега предшколске деце и 

новорођенчади у обдаништима; обезбеђење услова за 

камповање; обезбеђивање објеката за банкете и 

друштвене догађаје за посебне прилике; 

обезбеђивање хране и пића за госте ресторана; 

обезбеђивање хране и пића за пацијенте и госте; 

обезбеђивање хране и пића у бистроима; 

обезбеђивање хране и пића у ресторанима; 

обезбеђивање хране и пића у ресторанима и 

баровима; обезбеђивање хране, пића и повременог 

смештај а за госте; обезбеђивање хране угроженим 

особама (добротворне услуге); организовање и 

пружање привременог смештај а; организовање 

хотелског смештаја; пансион за животиње; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 

164 ЗИС / RS / IPO 

 

пансионске услуге; понуда објеката за конвенције; 

понуда објеката за конференције, изложбе и 

састанке; понуда просторија за конференције; 

прављење скулптура од хране; привремени смештај; 

припрема и достава хране и пића за банкете; 

припрема и достава хране и пића за институције; 

припрема и достава хране и пића за коктел забаве; 

припрема и достава хране и пића за конзумирање у 

малопродајним објектима; припрема и достава хране 

и пића за конзумирање унутар или изван објеката; 

припрема и достава хране и пића за непосредно 

конзумирање; припрема јапанских јела за 

непосредно конзумирање; припрема хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема хране и пића; 

припрема шпанских јела за непосредно 

конзумирање; пружање изложбених простора у 

хотелима; пружање информација о карактеристикама 

вина; пружање информација о смештају преко 

интернета; пружање информација о услугама 

привременог смештаја; пружање информација о 

услугама привременог смештаја преко интернета; 

пружање информација о услугама у јаслицама; 

пружање информација о хотелима; пружање 

информација преко интернета у вези са резервацијом 

смештај а; пружање информација преко интернета у 

вези са хотелским резервацијама; пружање опреме за 

конференције; пружање привременог смештаја; 

пружање привременог смештаја за госте; пружање 

привременог смештаја за становање; пружање 

привременог смештаја и услуга кетеринга гостима; 

пружање привременог смештаја као део 

угоститељских пакета; пружање привременог 

смештај а у апартманима; пружање привременог 

смештаја у пансионима; пружање привременог 

смештај а у сеоским домаћинствима која се баве 

туризмом; пружање привременог смештаја у 

туристичким камповима; пружање привременог 

смештаја у хотелима, мотелима и пансионима; 

пружање простора за изложбе; пружање простора за 

изложбе и конференције; пружање простора за 

сајмове и изложбе; пружање ресторанских услуга; 

пружање савета и информација преко интернета у 

вези са комбиновањем вина и хране; пружање 

смештаја за одмор; пружање смештај а у хотелима и 

мотелима; пружање услуга барова; пружање услуга 

дневног боравка за одрасле и децу; пружање услуга 

друштвених центара за друштвена окупљања и 

састанке; пружање услуга информација о смештају и 

услуга резервације смештаја за путнике; пружање 

услуга кампа за камп приколице; пружање услуга 

кетеринга за изложбени простор; пружање услуга 

кетеринга за сајмове и изложбене просторе; пружање 

услуга кетеринга хране и пиће за конгресне центре; 

пружање услуга резервације соба и хотелских 

резервација; пружање хотелског смештај а; пружање 

хране и пића; пружање хране и пића за госте; 

пружање хране и пића као део хотелијерских услуга; 

пружање хране и пића у интернет кафеима; пружање 

хране и пића у продавницама крофни; резервација и 

услуге резервације за хотеле, ресторане и туристички 

смештај; резервација привременог смештаја путем 

интернета; резервација привременог смештаја у 

викендицама; резервација привременог смештаја у 

хотелима и пансионима; резервација соба за путнике; 

резервација хотелског смештај а; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештај а; 

резервисање смештаја у кампу; резервисање 

хотелског смештаја за друге; савети о кулинарским 

рецептима; сервирање алкохолних пића; сервирање 

хране и пића; сервирање хране и пића за госте; 

сервирање хране и пића за госте у ресторанима; 

сервирање хране и пића у бистроима; сервирање 

хране и пића у интернет кафеима; сервирање хране и 

пића у малопродајним објектима и објектима који 

припремају храну за понети; сервирање хране и пића 

у продавницама крофни; сервирање хране и пића у 

ресторанима и баровима; сервирање чаја, кафе, 

какаоа, газираних пића и воћних сокова; услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; услуге 

агенције за резервисање привременог смештаја; 

услуге агенције за резервисање хотелског смештаја; 

услуге барова; услуге барова за припрему воћних 

сокова; услуге барова и бистроа; услуге барова и 

кетеринга; услуге барова и ресторана; услуге бифеа 

за коктел барове; услуге боравка у одмаралиштима; 

услуге брзе хране за понети; услуге вашоку 

ресторана; услуге винског бара; услуге дечијих 

јаслица; услуге дневног прихвата кућних 

љубимцима; услуге домова за стара лица; услуге 

изнајмљивања кућа за одмор; услуге информисања у 

вези са хотелима; услуге јапанских ресторана; услуге 

кампова за одмор [смештај]; услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерија; услуге кафетерија и 

ресторана; услуге кафића; услуге кафића и 

кафетерија; услуге кафића и ресторана; услуге 

кафића, кафетерија и ресторана; услуге кетеринга за 

болнице; услуге кетеринга за домове за негу старих и 

болесних; услуге кетеринга за доставу јела из 

европске кухиње; услуге кетеринга за доставу јела из 

јапанске кухиње; услуге кетеринга за доставу јела из 

шпанске кухиње; услуге кетеринга за кантине у 

компанијама; услуге кетеринга за конференцијске 

центре; услуге кетеринга за образовне установе; 

услуге кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за 

снабдевање храном и пићем; услуге кетеринга за 

старачке домове; услуге кетеринга за школе; услуге 

кетеринга на отвореном; услуге коктел барова; 

услуге кетеринга у пословне сврхе; услуге личног 

шефа кухиње; услуге мобилног кетеринга; услуге 

мотела; услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

пабова; услуге привременог смештаја које пружају 

туристички кампови; услуге пријема за привремени 
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смештај [организовање долазака и одлазака]; услуге 

припреме хране; услуге пружања хране и пића, као и 

привременог смештај а; услуге резервације 

ресторана; услуге резервације соба; услуге 

резервације хотелских соба; услуге резервисања 

хотела; услуге ресторана; услуге ресторана, барова и 

кетеринга; услуге ресторана, барова и коктел барова; 

услуге ресторана брзе хране и ресторана који раде 

нон-стоп; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; услуге ресторана са кућном 

доставом; услуге ресторана са самопослуживањем; 

услуге салата барова; услуге салона за чај; услуге 

смештаја за кућне љубимце; услуге снек-барова; 

услуге туристичке агенције за резервације ресторана; 

услуге туристичке агенције за резервације хотела; 

услуге туристичке агенције за резервисање 

привременог смештаја; услуге туристичке агенције 

за резервисање хотелског смештај а; услуге 

туристичких гостионица; услуге туристичких 

ресторана; услуге туристичких хостела; услуге удон 

и соба ресторана; услуге хостела; услуге хотела; 

услуге хотела, барова и ресторана; услуге хотела и 

мотела; услуге хотела и ресторана; услуге хотела, 

мотела и одмаралишта; услуге хотела, ресторана и 

кафића; услуге хотела, мотела и пансиона; услуге 

хотела, ресторана, кафића и барова; услуге хотела у 

одмаралиштима; услуге хотелских резервација преко 

интернета; услуге хотелског кетеринга; услуге 

хотелског смештаја; услуге хране за понети; услуге 

хране и пића за понети; услуге шпанских ресторана; 

хотелске услуге за повлашћене клијенте.   
 

(111) 76949 (181) 18.01.2028. 

(210) Ж- 2018-71 (220) 18.01.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

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

2000 Neuchâtel, CH 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & Николић" 

ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

IQOS 

(511) Кл. 9:  платформе за напајање и станице за 

пуњење електронских уређаја који се користе за 

загревање дувана; платформе за напајање и станице 

за пуњење електронских цигарета; преносива опрема 

за напајање за електронске уређаје који се користе за 

загревање дувана; преносива опрема за напајање за 

електронске цигарете.  

Кл. 12:  пепељаре за аутомобиле; посуде за одлагање 

искоришћених дуванских штапића прилагођене 

употреби у аутомобилима; посуде за одлагање 

електронских цигарета прилагођене употреби у 

аутомобилима; посуде за одлагање уређаја за 

загревање дувана или електронских уређај а за 

пушење прилагођене употреби у аутомобилима.  

Кл. 14:  драгоцени метали њихове легуре и 

производи од драгоцених метала или производи 

превучене драгоценим металом, накит, драго 

камење; часовничарски и хронометријски 

инструменти.  

Кл. 16:  папир, картон и производи направљени од 

ових материјала, штампане ствари, укључујући 

магазине, књиге, брошуре, календаре, каталоге 

фотографије, канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор; материјали за обуку и наставу 

(изузев апарата); папирни, картонски и пластични 

материјали за увијање и паковање, који не припадају 

другим класама.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже, и производи 

направљени од ових материјалаживотињске коже и 

крзна; вишенаменске торбе, актовке, торбе за 

ношење, џепни новчаници, новчаници, футроле, 

врећице, женске ташне, футроле за кључеве, футроле 

за кредитне картице, ознаке за пртљаг, ручне 

торбице; сандуци, кофери, путне торбе, путне торбе 

за одећу, руксаци, ранчеви, козметичке торбице; 

кишобрани, сунцобрани и штапови за ходање. 

Кл. 21:  отварачи за флаше; флаше; керамика за 

употребу у домаћинству; посуде за кување кафе, 

(неелектричне); посуде за употребу у домаћинству 

или кухињи; шољице, шољице за кафу; тањири; 

тацне; посуде; посуде за пиће; чаше за пиће; земљано 

посуде; стаклене чиније; порцеланска роба; посуде и 

прибор за јело, осим ножева, виљушака и кашика; 

чајници; послужавници за домаћинство; вазе; 

уметничка дела од порцелана, керамике, печене 

глине или стакла.  

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

Кл. 34:  заштитне кутије, декоративне навлаке и 

торбе за ношење за електронске цигарете, уређаје за 

загревање дувана и електронске уређаје за пушење; 

носачи и држачи у аутомобилима за електронске 

цигарете, уређаје за загревање дувана и електронске 

уређаје за пушење; посуде за одлагање 

искоришћених грејаних дуванских штапића; чистачи, 

средства за чишћење, прибор за чишћење четке за 

чишћење електронских цигарета, уређаја за 

загревање дувана и електронских уређај а за пушење.   

Кл. 35:  услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје производа за загревање дувања, 

електронских цигарета, електронских уређаја за 

пушење, електронских уређај а за загревање цигарета 

или дувана њихових делова, опрема за оралну 

вапоризацију, распршивачи за електронске цигарете 

и уређаје за пушење, пуњиве електронске кутије за 

цигарете, пуњачи и платформе за напајање за 

наведене производе, справе за гашење цигарета које 

се загревају и дуванских штапића који се загревају, 

делови и опрема за наведене производе, течни 
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никотински раствори за електронске цигарете, 

замене за дуван које нису за медицинску употребу, 

артикли за пушаче, заштитне кутије, декоративне 

навлаке и торбе за ношење електронских цигарета и 

електронских уређаја за пушење, прибор за 

чишћење, производи за домаћинство.  

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.  

Кл. 41:  услуге разоноде; организовање догађаја за 

културне и забавне потребе; организовање 

културних активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

кафеа; ресторанске услуге; услуге кетеринга.  
 

(111) 76950 (181) 27.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2169 (220) 27.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 

Oaks Parkway, 95119, San Jose, California , US 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21  

(511) Кл. 9:  апарати за снимање медија; апарати за 

снимање, пренос или репродуковање звука или слика; 

јединице за чување резервне копије за рачунаре; 

сервери у облаку; сервери за комуникацију (рачунарски 

хардвер); компоненте и периферне јединице за 

рачунаре; компоненте за рачунаре; рачунарски сервери 

за базе података; диск драјвери за рачунаре и 

рачунарска меморија за уређаје за мрежно 

похрањивање података за дељење датотека и чување 

резервних датотека у облаку; рачунарски хардвер; 

рачунарски хардвер и софтвер за складиштење 

података; рачунарски хардвер за игре и игре на срећу; 

рачунарски хардвер за отпремање, складиштење, 

проналажење, преузимање, пренос и испоруку 

дигиталног садржаја; компијутерски хардвер за 

отпремање, складиштење, проналажење, преузимање, 

пренос и испоруку мрежног садржаја; рачунарски 

хардвер уређаји за складиштење и претраживање 

података; рачунарска меморија, уређаји; хардвер за 

рачунарске мреже; сервери за рачунарске мреже; 

уређаји за складиштење рачунарске мреже, наиме, 

складиштење и  чување резервних копија електронских 

података било локално или преко телекомуникационе 

мреже; рачунарски сервери; рачунраски софтвер; 

рачунарски софтвер који омогућава проналажење 

података; опрема за обраду података; уређаји за 

складиштење података, наиме, јединице хард дискова, 

јединице дигиталних дискова, јединице 

полупроводничких дискова, празни дигитални медији 

за складиштење, јединице хибридних дискова и 

рачунарске периферне јединице; уређаји за 

складиштење података; електронске меморије; фајл 

сервери; флеш меморија; јединице хард дискова; 

интегрисана кола; кућишта интерних хард дискова; 

кућишта унутрашњх полупроводничких јединица; 

рачунарски хардвер за приступни мрежни сервер; 

мрежни сервери; полупроводнички меморијски уређаји; 

софтвер за приступ видео записима и подацима који се 

чувају на дистрибуираним рачунарским уређејима за 

складиштење; софтер за компресовање података; 

софтвер за анализу и оптимизацију рачунарских 

система;  софтвер за шифровање података; софтвер за 

максимално складиштење података; софтвер за 

управљање и администрирање уређаја за чување 

података; полупровдничке јединице.   
 

(111) 76951 (181) 28.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2175 (220) 28.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo , Jukićeva 53   , 71000, Sarajevo, BA 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић , 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

LYSODERM 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 76952 (181) 07.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2003 (220) 07.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) TEHNOEXPORT DOO, Јована Поповића 43, 

22320 Инђија, RS 

(540) 

CONNECTEX 

(511) Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун,  

полупрерађени пластични производи; материјали за 

подбијање (подлошке); заптивања и 

изоловања,савитљиве неметалне цеви.   
 

(111) 76953 (181) 07.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2004 (220) 07.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 
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(732) TEHNOEXPORT DOO, Јована Поповића 43, 

22320 Инђија, RS 

(540) 

COMBITEX 

(511) Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун, 

полупрерађени пластични производи; материјали за 

подбијање (подлошке); заптивања и 

изоловања,савитљиве неметалне цеви.  
 

(111) 76954 (181) 07.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2005 (220) 07.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) TEHNOEXPORT DOO, Јована Поповића 43, 

22320 Инђија, RS 

(540) 

TEXODAMP 

(511) Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун,  

полупрерађени пластични производи; материјали за 

подбијање (подлошке); заптивања и 

изоловања,савитљиве неметалне цеви.  
 

(111) 76955 (181) 14.11.2028. 

(210) Ж- 2018-1825 (220) 14.11.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13, 22310 

Шимановци, RS 

(740) Драгољуб М. Ћосовић, Aндре Николића 3, 

11040 Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 08.01.18; 19.03.05; 26.01.03; 26.01.15; 

26.01.20; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.21  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месне 

прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестива уља и масти; нарочито 

смрзнути и охлађени прехрамбени производи са 

млеком или јогуртом; десерти са млеком или 

јогуртом, укључујући воћне додатке у виду свежег 

воћа и/или арома и/или чоколаде; желеи, јела са 

јогуртом и/или павлаком, укључујући сву напред 

наведену робу као десерте; пића, претежно на бази 

млека и/или претежно са млеком.  

Кл. 30:  посластице и колачи; кремови; јестиви лед за 

освежење; сладолед; све свеже припремљено, 

расхлађено, конзервисано и/или смрзнуто; производи 

припремљени за справљање слаткиша, кондиторских 

производа, торти и колача, кремова, јестивог леда за 

освежење и сладоледа.  

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

препрати за справљање безалкохолних пића.   
 

(111) 76956 (181) 26.12.2028. 

(210) Ж- 2018-2154 (220) 26.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

I PROMET LEKOVA PHARMAS DOO, Viline vode 

b.b., Beograd-Palilula, RS 

(540) 

RESPULEX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање ; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 76957 (181) 03.12.2028. 

(210) Ж- 2018-1955 (220) 03.12.2018. 

 (151) 14.05.2019. 

(732) Elastyc-net d.o.o. Beograd-Vračar, 

Синђелићева 14, Београд, RS 

(740) Благоје Кондић, aдвокат, Кнеза Милоша 6/7, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 10.03.10; 27.05.01; 29.01.06  

(591) бела, сива  

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу електричне енергије; апарати за 

снимање, пренос и репродуковање звука или слике; 
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магнетни носачи података, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи 

података; механизми за апарате који се покрећу 

новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за 

обраду података, рачунари; рачунарски софтвер; 

апарати за гашење пожара; наиме програми и 

помоћни програми за оперативни систем, програми 

за обраду word програма, програми адресара, 

програми калкулатора, програми емулације 

терминала, програми за download-овање и аудио и 

видео укључивање, програми за управљање 

компјутерским електричним напајањем, програми 

који се користе за пренос података између 

компјутера и других електронских уређаја, програми 

за одржавање компјутера, програми који пружају 

јаче специјалне ефекте за време рада програма са 

игрицама, програми који се користе за приступ и 

пуштање ЦД-ова, програми који се користе за 

приступ и гледање ДВД-а, програми претраживања, 

приступачни програми који чине компјутере 

кориснијима за особе умањених способности; 

програми цртања; програми електронске поште; 

програми електронских конференција; компјутери и 

њихови делови, компјутерски периферни уређаји, и 

континуирани низ компјутерских апликативних 

програма; компјутери и њихови делови, 

компјутерски периферни уређаји, компјутерски 

програми и њихова упутства, који се продају као 

целина, а користе се у примени са графичким 

корисником интерфејса; ручни компјутери; плејери 

дигиталног видео диска (ДВД); конвертори сигнала 

кабловске телевизије, радио пејџери; целуларни 

телефони; интелигентне бланко картице, наиме 

континуирани низ енкодираних електронских чип 

картица које садрже програме за различите пословне 

и техничке функције; компјутерски сервери; 

оперативни програмски системи за њих и 

континуирани низ компјутерских апликативних 

програма за њих; компјутерски програми за 

управљање комуникацијама и разменом података 

између компјутера и електронских уређаја; уређаји 

видео игрица који се користе са телевизором и 

компјутерима као и софтвер оперативног система с 

тим у вези; опрема за електронске игрице, наиме 

опрема која комуницира са телевизором или  

компјутером ради играња електронских игара; 

софтвер оперативног система који се користи за 

играње електронских игрица; плејер уређаји за видео 

игрице који се користе са телевизорима и 

компјутерима; компјутерски хардвер и периферни 

уређаји; компјутерске тастатуре; џојстици за 

компјутере и видео игрице и контролери игрица; 

контактна површина за компјутерске игрице и 

контролери; компјутерски периферни уређаји, наиме 

компјутерски мишеви и други уређаји за 

усмеравање; компјутерски софтвер за играње видео 

игрица и компјутерске игрице; корисничка упутства 

за наведено која се продају као целина.  

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; публикације, 

наиме упутства, инструкције, референце, 

обавештајна писма, часописи, књиге о 

компјутерским системима и компјутерским 

програмима; часописи и обавештајна писма која се 

дистрибуирају преко компјутерске мреже и мреже 

глобалне комуникације; хемијске оловке, обичне 

оловке, маркери, канцеларијски материјал, 

одштампане фасцикле, табле са опругом за држање 

папира, сетови за столове, држачи за оловке и 

хемијске оловке, урамљене и неурамљене 

фотографије, постери, магнетне табле, блокчићи за 

поруке, спојнице, хефталице, тегови за држање 

папира, папирни подметачи, календари, карте за 

играње, нотеси, увијачи за књиге, књиге са 

налепницама и честитке.  

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

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

компјутерске услуге, наиме пружање техничке 

подршке, услуге информација и консултација на 

пољу компјутерског хардвера, компјутерског 

софтвера и компјутерског оперативног система, а све 

то у понуди преко компјутерске мреже и глобалне 

комуникацијске мреже; услуге тестирања 

компјутерског хардвера и софтвера; компјутерске 

услуге, наиме пружање софтверских новина путем 

компјутерске мреже и глобалне комуникацијске 

мреже; компјутерске услуге, наиме снабдевање on-

line часописима на пољу компјутера и компјутерског 

софтвера; услуге механизама за интернет 

претраживање; пружање on-line услуга 

претраживања за друге у разним областима; 

лиценцирање интелектуалне својине; услуге 

изнајмљивања софтвера.   
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.10.2018. до 15.11.2018. године: 

 

Жиг рег. бр. 44505 чији је носилац THE 

COLOMER GROUP SPAIN, S.L., Calle Aragon 499, 

08013 Barcelona, ES, престао је да важи дана 

17.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44554 чији је носилац THE 

COLOMER GROUP SPAIN, S.L., Calle Aragon 499, 

08013 Barcelona, ES, престао је да важи дана 

17.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44464 чији је носилац BIOGEN 

MA INC. , 250 Binney Street, Cambridge , 

Massachusetts 02142 , US, престао је да важи дана 

17.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44574 чији је носилац BIOGEN 

MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 

02142 , US, престао је да важи дана 20.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 44904 чији је носилац ANAVI, 

EXPORT-IMPORT, Nehruova 61, Novi Beograd, YU, 

престао је да важи дана 21.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 46045 чији је носилац Kraft Foods 

Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug, 

CH, престао је да важи дана 22.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45340 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, Detroit, 

Michigan 48265-3000, US, престао је да важи дана 

22.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44724 чији је носилац 

GALENIKA a.d., Batajnički drum bb, Zemun, YU, 

престао је да важи дана 22.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44744 чији је носилац Wyeth LLC, Five 

Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 22.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44488 чији је носилац 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

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

22.10.2018. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 42033 чији је носилац B.G. PHARM, 

D.O.O., TRGOVINSKO PREDUZEĆE, Visokog Stevana br. 

31, Beograd, RS, престао је да важи дана 23.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44560 чији је носилац 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., RUE DE 

L'INSTITUT 89 B-1330 RIXENSART, BE, престао је 

да важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 42165 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45644 чији је носилац MIH 

INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd Floor, Les 

Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, MU, престао 

је да важи дана 31.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44535 чији је носилац MURA, 

EUROPEAN FASHION DESIGN, PROIZVODNJA 

OBLAČIL D.D., Plese 2, 9000 Murska Sobota, SI, 

престао је да важи дана 07.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 42400 чији је носилац 

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčska 1, 140 00 Praha 4, CZ, 

престао је да важи дана 07.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 42383 чији је носилац 

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčska 1, 140 00 Praha 4, CZ, 

престао је да важи дана 07.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 45904 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 07.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44578 чији је носилац Sankyo Agro 

Company, Limited, 5-2 Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-

ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана 13.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44945 чији је носилац Banka 

Poštanska  štedionica A.D., Beograd, Kraljice Marije 3, 

RS, престао је да важи дана 14.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44943 чији је носилац Banka 

Poštanska  štedionica A.D., Beograd, Kraljice Marije 3, 

RS, престао је да важи дана 14.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 44556 чији је носилац MSD 

International Holdings GmbH, Weystrasse 20, CH-6000 

Lucerne 6, CH, престао је да важи дана 14.11.2018. 

године. 
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Жиг рег. бр. 32299 чији је носилац 

GALENIKA a.d., Beograd, Batajnički put b.b., YU, 

престао је да важи дана 02.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32286 чији је носилац L.C. 

Licensing, Inc., 1441 Broadway, New York, N.Y., US, 

престао је да важи дана 02.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32520 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 15.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 32506 чији је носилац JT 

International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 12.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32507 чији је носилац EMERSON 

RADIO CORP., 9 ENTIN ROAD, PARSIPPANY, 

NEW JERSEY 07054, US, престао је да важи дана 

12.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32508 чији је носилац EMERSON 

RADIO CORP., 9 ENTIN ROAD, PARSIPPANY, 

NEW JERSEY 07054, US, престао је да важи дана 

12.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32334 чији је носилац MAYTAG 

WORLDWIDE N.V., Ruyterkade 62, Curacao, 

Netherlands Antilles (Holandski Antili), AN, престао је 

да важи дана 02.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32383 чији је носилац JUB-H  d.d., 

Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SI, 

престао је да важи дана 02.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32483 чији је носилац SONY MUSIC 

ENTERTAINMENT, 550 Madison Avenue, New York, 

New York, US, престао је да важи дана 11.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 32492 чији је носилац DAIKIN 

INDUSTRIES LTD., UMEDA CENTER BUILDING, 

4-12 NAKAZAKI-NISHI, 2-CHOME, KITA-KU, 

OSAKA 530, JP, престао је да важи дана 11.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 10119 чији је носилац REVLON 

CONSUMER PRODUCTS CORPORATION, 237 

PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017, US, 

престао је да важи дана 27.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 32309 чији је носилац HENKEL 

MERIMA d.o.o. KRUŠEVAC, ul. Stanoja Atanackovića 

bb, 37000 Kruševac, RS, престао је да важи дана 

02.11.2018. године. 

Жиг рег. бр. 23345 чији је носилац ABU 

AKTIEBOLAG, S-290 70 SVANGSTA, SE, престао је 

да важи дана 11.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 23260 чији је носилац Omega 

Pharma Innovation & Development NV, Venecoweg 26, 

9810 Nazareth, BE, престао је да важи дана 

21.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 23346 чији је носилац Intervet 

Inc., 2 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 11.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 23304 чији је носилац SANDOZ 

AG, a corporation incorporated in Switzerland, 

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да важи 

дана 21.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 23250 чији је носилац Tetra Laval 

Holdings & Finance S.A., Avenue General Guisan 70, 

CH-1009 Pully, CH, престао је да важи дана 

21.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 23321 чији је носилац Valeant 

Sp.z o.o.sp.j.  , ul. Przemyslowa 2  , 35-959 Rzeszow, 

PL, престао је да важи дана 02.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 23323 чији је носилац THE PROCTER & 

GAMBLE COMPANY, ONE PROCTER & GAMBLE 

PLAZA CINCINNATI,OHIO, US, престао је да важи 

дана 02.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 55240 чији је носилац Societe des 

Produits Nestle S.A., 1800 Vevey, Switzwrland, CH, 

престао је да важи дана 17.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58864 чији је носилац Meritas 

Malta Holdings Limited, 171 Old Bakery Street, 

Valletta, MT, престао је да важи дана 17.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59012 чији је носилац Meritas 

Malta Holdings Limited, 171 Old Bakery Street, 

Valletta, MT, престао је да важи дана 17.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58909 чији је носилац DOO 

"ELISA PRO", Pančevo, TC "Plato", Zelena pijaca, 

Lamela B-1, RS, престао је да важи дана 17.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57208 чији је носилац ANAVI 

d.o.o., 11000 Beograd, Surčinski put 1V, RS, престао је 

да важи дана 17.10.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 58888 чији је носилац SONY 

CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-

0075, JP, престао је да важи дана 17.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56573 чији је носилац 

AGROMARKET doo, Kragujevac, Kraljevačkog 

bataljona 235/2, RS, престао је да важи дана 

18.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59099 чији је носилац Sava Terzić, 

Alekse Nenadovića 24, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 18.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58868 чији је носилац FABRIKA 

VODE "LIPOVO" d.o.o. Kolašin, Plana 81210, Kolašin, 

ME, престао је да важи дана 18.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59008 чији је носилац PAKOM 

INTERNET doo, 18000 Niš, Rajićeva 12, RS, престао 

је да важи дана 18.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59095 чији је носилац "NEW 

PAX" D.O.O. BEOGRAD, 11000 Beograd, Ivan Begova 

br. 3, RS, престао је да важи дана 21.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58682 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 

DE, престао је да важи дана 22.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58696 чији је носилац FABRIKA 

VODE "LIPOVO" d.o.o. KOLAŠIN, Plana, 81210 

Kolašin, ME, престао је да важи дана 22.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59193 чији је носилац TOBAČNA 

LJUBLJANA D.O.O., Cesta 24. Junija 90, 1231 

Ljubljana - Črnuče, SI, престао је да важи дана 

23.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59194 чији је носилац 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 

GMBH, Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE, 

престао је да важи дана 23.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58894 чији је носилац Koncern za 

proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" 

A.D., Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS, 

престао је да важи дана 23.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58893 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д. , Пожаревац,  ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, престао је да важи дана 23.10.2018. 

године. 

 

 

Жиг рег. бр. 60453 чији је носилац 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

MLEČNIH, MLINSKIH PROIZVODA I ČOKOLADE 

"PIONIR PARAĆIN" d.o.o., Paraćin, Carice Мilice bb., 

RS, престао је да важи дана 23.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59521 чији је носилац "KOLO 

SRPSKIH SESTARA", Novo Miloševo, ul. Popov 

Arkadije br.109, RS, престао је да важи дана 

23.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56854 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLJE" 

akcionarsko društvo, 16000 Leskovac, Vlajkova 199, 

RS, престао је да важи дана 24.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56455 чији је носилац 

Farmaceutsko hemijska industrija "ZDRAVLJE" 

akcionarsko društvo, 16000 Leskovac, Vlajkova 199, 

RS, престао је да важи дана 25.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59175 чији је носилац Saša 

Nikolić, 12000 Požarevac, Bože Dimitrijevića 6, RS, 

престао је да важи дана 25.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58739 чији је носилац Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043,, US, престао је да важи дана 25.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59204 чији је носилац DELTA 

SPORT d.o.o., Владимира Поповића 6, Београд (Нови 

Београд), RS, престао је да важи дана 25.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59410 чији је носилац 

Akcionarsko turističko društvo "PUTNIK" а.d., 11000 

Beograd, Dragoslava Jovanovića br. 1, RS, престао је 

да важи дана 28.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59411 чији је носилац 

Akcionarsko turističko društvo "PUTNIK" а.d., 11000 

Beograd, Dragoslava Jovanovića br. 1, RS, престао је 

да важи дана 28.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56872 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, 10000 

Zagreb, Hrvatska, HR, престао је да важи дана 

28.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58695 чији је носилац SOCIETE 

GENERALE BANKA SRBIJA а.d., Beograd, Bulevar 

Zorana Đinđića 50 а/b, RS, престао је да важи дана 

28.10.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 58742 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58741 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58828 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58827 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60817 чији је носилац BAYER 

AKTIENGESELLSCHAFT, 51368 Leverkusen, DE, 

престао је да важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60345 чији је носилац "VITAL" 

A.D. Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, Kulski put bb, 

21460 Vrbas, RS, престао је да важи дана 29.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60346 чији је носилац AD VITAL 

Fabrika ulja i biljnih masti, Kulski put bb, 21460 Vrbas, 

RS, престао је да важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60343 чији је носилац "VITAL" 

A.D. Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, Kulski put bb, 

21460 Vrbas, RS, престао је да важи дана 29.10.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60344 чији је носилац AD VITAL 

Fabrika ulja i biljnih masti, Kulski put bb, 21460 Vrbas, 

RS, престао је да важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56680 чији је носилац JAFFA 

DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, 

RS, престао је да важи дана 29.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59544 чији је носилац 1) Milan 

Vujanić, 2) Milan Božović, 1) 11000 Beograd, Milana 

Raspopovića 12, 2) 11000 Beograd, Vojvode Stepe 

459d, RS, престао је да важи дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60330 чији је носилац Delta Maxi 

d.o.o. , Beograd, Takovska br. 49, RS, престао је да 

важи дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60331 чији је носилац Delta Maxi 

d.o.o.   , Beograd, Takovska br. 49 , RS, престао је да 

важи дана 30.10.2018. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 60332 чији је носилац Delta Maxi 

d.o.o. , Beograd, Takovska br. 49, RS, престао је да 

важи дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60333 чији је носилац Delta Maxi 

d.o.o. , Beograd, Takovska br. 49, RS, престао је да 

важи дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59113 чији је носилац JOHNSON 

CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, 915 East 

32nd Street, Holland, Michigan 49423, US, престао је 

да важи дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59487 чији је носилац 

Međunarodna biciklistička trka "KROZ SRBIJU", 11000 

Beograd, Draže Pavlovića 8-10, RS, престао је да важи 

дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60443 чији је носилац Radoslav 

Đorđević, 11222 Beograd, Radomira Markovića 3, RS, 

престао је да важи дана 30.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56541 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., 11000 Beograd, Vojvode Stepe 18, 

RS, престао је да важи дана 31.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59030 чији је носилац NOVARTIS 

AG, 4002 Basel, CH, престао је да важи дана 

31.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59328 чији је носилац Bayer 

d.o.o., 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 88b, 

RS, престао је да важи дана 31.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59386 чији је носилац Bayer 

d.o.o., 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 88b, 

RS, престао је да важи дана 31.10.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58983 чији је носилац SAVENCIA 

SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да 

важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58981 чији је носилац SAVENCIA 

SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да 

важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59324 чији је носилац Worldwide 

Clinical Trials d.o.o., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 

165a, RS, престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 60547 чији је носилац MERIT 

GROUP D.O.O., 32000 Čačak, Bulevar oslobođenja 30, 

RS, престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

173 

Жиг рег. бр. 59389 чији је носилац MERIT 

GROUP D.O.O., 32000 Čačak, Bulevar oslobođenja 30, 

RS, престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59388 чији је носилац Preduzeće 

za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića 

"KNJAZ MILOŠ" AD, Aranđelovac, Južna industrijska 

zona bb, RS, престао је да важи дана 01.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59343 чији је носилац 

NOVINSKO IZDАVAČKO DRUŠTVO "COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL" DOO NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Radnička br. 30a, RS, престао је да важи 

дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59385 чији је носилац Vlasinka 

D.O.O., Beograd, Zemun, Batajnički drum 14-16, RS, 

престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59383 чији је носилац Vlasinka 

D.O.O., Beograd, Zemun, Batajnički drum 14-16, RS, 

престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59391 чији је носилац Vlasinka 

D.O.O., Beograd, Zemun, Batajnički drum 14-16, RS, 

престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59384 чији је носилац Vlasinka 

D.O.O., Beograd, Zemun, Batajnički drum 14-16, RS, 

престао је да важи дана 01.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59342 чији је носилац 

VLASINKA D.O.O., Beograd, Zemun, Batajnički drum 

14-16, RS, престао је да важи дана 01.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57130 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 04.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 57131 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 04.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59387 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Pirot, 

Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59326 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

Жиг рег. бр. 60043 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Pirot, 

Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59390 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Pirot, 

Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59337 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59335 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59451 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Pirot, 

Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59336 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59333 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59327 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59334 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59486 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59485 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 18300 

Pirot, Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана 

04.11.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 56832 чији је носилац DELTA 

AGRAR d.o.o. BEOGRAD, Аутопут за Загреб 35, 

Нови Београд, RS, престао је да важи дана 

05.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56840 чији је носилац DELTA 

AGRAR d.o.o. BEOGRAD, Аутопут за Загреб 35, 

Нови Београд, RS, престао је да важи дана 

05.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56839 чији је носилац DELTA 

AGRAR d.o.o. BEOGRAD, Аутопут за Загреб 35, 

Нови Београд, RS, престао је да важи дана 

05.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 56667 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

05.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59331 чији је носилац Intesa 

Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, Torino (TO), IT, 

престао је да важи дана 05.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58908 чији је носилац Panacea 

Biotec Limited, B-1 Extn. A-27, Mohan Co-operative 

Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, IN, 

престао је да важи дана 06.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58910 чији је носилац Košarkaški 

savez Srbije, Sazonova 83, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 07.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58919 чији је носилац 

DISTRIBAL PREDUZEĆE ZA PROMET, 

POSREDOVANJE I USLUGE DOO, Beograd, 

Svetozara Miletića 2, RS, престао је да важи дана 

08.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58927 чији је носилац BBN 

Congress Management DOO, Deligradska 9, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 11.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58925 чији је носилац BBN 

Congress Management DOO, Deligradska 9, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 11.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 56830 чији је носилац LIST 

COMPUTERS preduzeće za proizvodnju i montažu 

računarske i telekomunikacione opreme d.o.o., Cara 

Dušana 212, 11080 Beograd-Zemun, RS, престао је да 

важи дана 11.11.2018. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 58926 чији је носилац Laurent 

Duchene, 41, Fbg d'Ambrail, 88000 Epinal, FR, престао 

је да важи дана 11.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58928 чији је носилац Društvo za 

izdavačku delatnost i integralne marketing komunikacije 

NEW MOMENT NEW IDEAS COMPANY D.O.O., 

Beograd, Hilandarska 14, RS, престао је да важи дана 

11.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58750 чији је носилац Dunhill 

Tobacco of London Limited, Globe House, 4 Temple 

Place, London WC2R 2PG, UK, престао је да важи 

дана 12.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 58757 чији је носилац „DAN 

PLUS INTERNATIONAL“ за производњу, трговину и 

услуге, Кисачка бр.82, Нови Сад, RS, престао је да 

важи дана 12.11.2028. године. 

 

Жиг рег. бр. 58933 чији је носилац Biesterfeld 

International GmbH, , Ferdinand str. 41, 20095 

Hamburg,, DE, престао је да важи дана 12.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58932 чији је носилац Biesterfeld 

International GmbH, , Ferdinand str. 41, 20095 

Hamburg,, DE, престао је да важи дана 12.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58935 чији је носилац Biesterfeld 

International GmbH, , Ferdinand str. 41, 20095 

Hamburg,, DE, престао је да важи дана 12.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58936 чији је носилац Biesterfeld 

International GmbH, , Ferdinand str. 41, 20095 

Hamburg,, DE, престао је да важи дана 12.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58937 чији је носилац Biesterfeld 

International GmbH, , Ferdinand str. 41, 20095 

Hamburg,, DE, престао је да важи дана 12.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58938 чији је носилац Biesterfeld 

International GmbH, , Ferdinand str. 41, 20095 

Hamburg,, DE, престао је да важи дана 12.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 58939 чији је носилац MOĆ 

PRIRODE GROUP d.o.o., Vatroslava Jagića br. 5, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

13.11.2018. године. 
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Жиг рег. бр. 57482 чији је носилац Zoran 

Popadić, Heroja Pinkija  14/12, 24000 Subotica, RS, 

престао је да важи дана 13.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59004 чији је носилац "13 JUL-

PLANTAŽE" a.d., Put Radomira Ivanovića 2, 81000 

Podgorica, Crna Gora, ME, престао је да важи дана 

13.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59003 чији је носилац " 13 JUL-

PLANTAŽE" a.d., Put Radomira Ivanovića 2, 81000 

Podgorica, Crna Gora, ME, престао је да важи дана 

13.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59001 чији је носилац "Regionalna 

deponija" d.o.o. Subotica, Trg Lazara Nešića 1, 24000 

Subotica, RS, престао је да важи дана 01.11.2018. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 59002 чији је носилац COVEX 

S.A., Calle Acero, 25 Poligono Industrial Sur 28770 

Colmenar Viejo, ES, престао је да важи дана 

15.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59838 чији је носилац TID 1990 

Doo, Moravska 10, Jasika, Kruševac, RS, престао је да 

важи дана 06.11.2018. године. 

 

Жиг рег. бр. 59200 чији је носилац 

HUMANITARNO UDRUŽENJE "KOBASICIJADA", 

21215 Turija, Petra Drapšina 8, RS, престао је да важи 

дана 13.11.2018. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.04.2019. до 15.05.2019. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 14547 

промењена је у DOW SILICONES CORPORATION, 

2200 West Salzburg Road, Midland, MI, United States 

of America 48686-0994, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16636 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16637 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 27035 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 27191 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 33302 

промењена је у NIHON NOHYAKU CO., LTD., 19-8, 

Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34959 

промењена је у Omni Name Company, 4001 Maple 

Avenue, Suite 500, Dallas, TX 75219, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35460 

промењена је у Aptiv Services 5 US, LLC, 5725 Delphi 

Drive, City of Troy, State of Michigan 48098, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37918 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41181 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41182 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41675 

промењена је у Kraft Foods Danmark Intellectual 

Property ApS, Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brøndby, DK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41735 

промењена је у Kraft Foods Danmark Intellectual 

Property ApS, Ringager 2 A, 2, DK-2605 Børndby, DK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42016 

промењена је у Kraft Foods Danmark Intellectual 

Property ApS, Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brøndby, DK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43396 

промењена је у ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Отмара Мајера 6, Суботица, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45177 

промењена је у Меrus Labs Luxco  S.à.r.l. , 26-28 Rue 

Edward Steichen, 2540 Luxembourg, LU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46158 

промењена је у Меrus Labs Luxco  S.à.r.l. , 26-28 Rue 

Edward Steichen, 2540 Luxembourg, LU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49261 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53182 

промењена је у Speed Channel, LLC, 10201 West Pico 

Boulevard, Los Angeles, California 90035 USA, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57638 

промењена је у NUMATICS, LLC, 160 Park Avenue, 

Florham Park, New Jersey 07932, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58395 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

PRERADU I PROMET KUKURUZA I OSTALIH 

RATARSKIH KULTURA "HIBRID" D.O.O. 

BEOGRAD, Цара Николаја II бр. 82-84, 11000 

Београд, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 58876 

промењена је у Dream Works Distribution Limited, 1 

Central St. Giles, St. Giles High Street, London WC2H 

8NU, England, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59952 

промењена је у LE VERGER SHOP, simplified joint-

stock company, ZONE INDUSTRIELLE DES 

GRANDS CHAMPS, 89220 BLENEAU, FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60014 

промењена је у SMART DOO, Краља Александра 

12/2, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60048 

промењена је у YKK CORPORATION, 1, Kanda 

Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60377 

промењена је у MEGA DISPOSABLES S.A., 148 

Dekelias Street, Aharnes 136 78, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60492 

промењена је у EKO-SAN Preduzeće za ekološku 

sanitaciju, zaštitu i transport DOO, Beograd, Батајнички 

друм, 13. Део бр. 7, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60507 

промењена је у Saucony UK, Inc., 500 Totten Pond 

Road, Waltham, Massachusetts 02451, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61221 

промењена је у MEGA DISPOSABLES S.A., 148 

Dekelias Street, Aharnes 136 78 , GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67338 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67339 

промењена је у The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland, Swan Building, 3rd Floor, 26 

Victoria Street, Hamilton, HM12, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69119 

промењена је у Bunge Zrt., Vaci ut 33, 1134 Budapest, HU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71857 

промењена је у R3PInnovation (Schweiz) GmbH, 

Färberstrasse 3, CH-8008 Zürich, CH; 

 

 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 16636 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 16637 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 27035 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 27191 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 29314 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 30732 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 32740 извршен је пренос на Fendi S.r.l., 

Quadrato della Concordia 3, CAP 00144, Rome, IT; 

 

За жиг бр. 32741 извршен је пренос на Fendi S.r.l., 

Quadrato della Concordia 3, CAP 00144, Rome, IT; 

 

За жиг бр. 32742 извршен је пренос на Fendi S.r.l., 

Quadrato della Concordia 3, CAP 00144, Rome, IT; 

 

За жиг бр. 32800 извршен је пренос на THE 

GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SL, , 

Plaza Europa 42 , 08902 L'Hospitalet de Llobregat, ES; 

 

За жиг бр. 33226 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 34013 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 35460 извршен је пренос на Aptiv 

Technologies Limited,  Erin Court, Bishopʼs Court Hill,  

, St.Michael,, BB; 
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За жиг бр. 37445 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 37918 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 40610 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 41181 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 41182 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 41899 извршен је пренос на 

PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм 5A, , 11080 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 45177 извршен је пренос на Меrus 

Labs Luxco II S.à.r.l. , 26-28 Rue Edward Steichen, 

2540 Luxembourg, LU; 

 

За жиг бр. 46158 извршен је пренос на Меrus 

Labs Luxco II S.à.r.l. , 26-28 Rue Edward Steichen, 

2540 Luxembourg, LU; 

 

За жиг бр. 46456 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 46457 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 46458 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 46459 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 46460 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 46461 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 47460 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 49261 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 49640 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 49641 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 50236 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 50237 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 52614 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 54337 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 54911 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 54912 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 54913 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 54914 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 55974 извршен је пренос на 

Привредно друштво „DIGITALNI GRAD“ d.o.o. , 

Влајковићева бр.6а, Београд , RS; 

 

За жиг бр. 56262 извршен је пренос на JAMNICA 

PLUS DOO , Getaldićeva 3, , 10000 Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 58049 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 58876 извршен је пренос на CLASSIC 

MEDIA DISTRIBUTION LIMITED, , 3rd Floor Royality 

House, 72-74 Dean Street, London, W1D 3SG,, GB; 

 

За жиг бр. 60329 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 
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За жиг бр. 60388 извршен је пренос на BEAR 

TECHNOLOGIES D.O.O. , Александра Поповића 5А, 

, Београд, Земун, RS; 

 

За жиг бр. 60429 извршен је пренос на 

PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм 5A, , 11080 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 61495 извршен је пренос на 

VIDEONET doo, Његошева 21, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 65178 извршен је пренос на 

FALCON SOLUTIONS DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, , Булевар Милутина Миланковића 

бр.25Б, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 67155 извршен је пренос на 

"EUROGLASS SERVICE" doo Beograd, Вишњичка 

25, Београд-Палилула , RS; 

 

За жиг бр. 67338 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 67339 извршен је пренос на 

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, 5 

Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, 

Co.Cork, IE; 

 

За жиг бр. 68094 извршен је пренос на PIK 

VRBOVEC PLUS DOO, Zagrebačka 148, , 10340 

Vrbovec, HR; 

 

За жиг бр. 68482 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 68483 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 68990 извршен је пренос на 

ZDRAVLJE LEK DOO, Ваздухопловаца бб, 18000 

Ниш, RS; 

 

За жиг бр. 70796 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 70799 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 70932 извршен је пренос на 

Еmbraco Indústria de Compressores e Soluções em 

Refrigeração Ltda. , Rua Rui Barbosa 1020, Distrito 

Industrial 89219-100, Joinville SC, BR; 

За жиг бр. 71009 извршен је пренос на 

Еmbraco Indústria de Compressores e Soluções em 

Refrigeração Ltda. , Rua Rui Barbosa 1020, Distrito 

Industrial 89219-100, Joinville SC, BR; 

 

За жиг бр. 73858 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 73859 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 73860 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 73921 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 73922 извршен је пренос на DuPont 

Agricultural Caribe Industries, Ltd. , Clarendon House, 2 

Church Street, , HM11 Hamilton, , BM; 

 

За жиг бр. 73977 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 75361 извршен је пренос на „VOLI 

TRADE“ , Josipa Broza bb, , Podgorica, ME; 

 

За жиг бр. 76194 извршен је пренос на 

YOUBOX doo Beograd-Stari grad, Цара Душана 62, 

11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 76370 извршен је пренос на „VOLI 

TRADE“ , Josipa Broza bb, , Podgorica, ME; 

 

За жиг бр. 76416 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76417 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76418 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76419 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76420 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76421 извршен је пренос на 

ZVIJEZDA PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76422 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 
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За жиг бр. 76610 извршен је пренос на 

ZVIJEZDA PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76611 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

За жиг бр. 76612 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

За жиг бр. 76613 извршен је пренос на 

ZVIJEZDA PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR; 

 

 

За жиг бр. 76614 извршен је пренос на ZVIJEZDA 

PLUS DOO ,  Мarijana Čavića 1, 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  14/2019 – 17/2019  (18.04.2019. – 09.05.2019.)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1462442 

(151) 28.02.2019 

(540) 

 

(732) Wren Laboratories 

Ltd 

(511)  05 

(111) 1462457 

(151) 06.11.2018 

(540) 

 

(732) KAYNAK 

TEKNİĞİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07 

(111) 1462469 

(151) 01.11.2018 

(540) 

 

(732) Alca plast, s.r.o. 

(511)  06  09  19 

(111) 1462492 

(151) 15.11.2018 

(540) 

AMTRA 

(732) CROCI SPA 

(511)  01  05  07  11  21  31 

(111) 1462510 

(151) 04.02.2019 

(540) 

Paracosm Platform 

(732) TOVARYSTVO Z 

OBMEZHENOIU 

VIDPOVIDALNISTIU 

<<PU DEVELOPERS>> 

(511)  35  41  42 

(111) 1462544 

(151) 11.10.2018 

(540) 

 

(732) Oryx d.o.o. 

(511)  09  35  38  41  42  

45 

(111) 1462550 

(151) 18.02.2019 

(540) 

CERASINA 

(732) Peter Stoppel 

(511)  29  31  32  35  44 

(111) 1462562 

(151) 03.12.2018 

(540) 

EGGWORKS 

(732) ovofit Eiprodukte 

GmbH 

(511)  07  29  30  35  42 

(111) 1462587 

(151) 20.11.2018 

(540) 

 

(732) Wilhelm Layher 

GmbH & Co KG 

(511)  06  09  19  20 

(111) 1462589 

(151) 25.10.2018 

(540) 

STEMI Learning 

by Creating 

(732) STEMI d.o.o. 

(511)  16  28  41  42 

(111) 1462595 

(151) 24.08.2018 

(540) 

HUKK 

(732) tesa SE 

(511)  01  06  11  20  21 

(111) 1462625 

(151) 12.11.2018 

(540) 

MEROKEY 

(732) Merokey GmbH 

(511)  09  12  35  36  37  

39  42 

(111) 1462629 

(151) 03.10.2018 

(540) 

 

(732) Hanergy Co-Inno 

Mobile Energy 

Investment Co. Ltd. 

(511)  12  41  44 

(111) 1462665 

(151) 07.03.2019 

(540) 

 

(732) Naked Wolfe 

Footwear Pty. Ltd. 

(511)  18  25 

(111) 1462677 

(151) 27.12.2018 

(540) 

Fine Cloth Super 

Non Iron 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1462680 

(151) 01.03.2019 

(540) 

DON'T STOP 

YOURSELF 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 
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(111) 1462691 

(151) 18.01.2019 

(540) 

DAC 

(732) ENDEKS KİMYA  

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03 

(111) 1462714 

(151) 18.03.2019 

(540) 

LOVE THE 

MOMENT 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1462733 

(151) 05.03.2019 

(540) 

MAYBELLINE 

BROW 

ULTRASLIM 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1462750 

(151) 01.03.2019 

(540) 

LOVE FUN TIMES 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1462771 

(151) 01.03.2019 

(540) 

LOVE SPLASH 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1462774 

(151) 11.03.2019 

(540) 

SLIDE & FRESH 

(732) JT International SA 

(511)  34 

(111) 1462808 

(151) 06.08.2018 

(540) 

 

(732) 

TELEPERFORMANCE 

SE 

(511)  09  16  35  38  41  42 

(111) 1462827 

(151) 07.11.2018 

(540) 

 

(732) HNC Healthy 

Nutrition Company 

GmbH 

(511)  05  21  29  30  32 

(111) 1462847 

(151) 27.02.2019 

(540) 

CLARIOS POWER 

SOLUTIONS 

(732) CPS Technologies, 

LLC 

(511)  09  35  37  40 

(111) 1462861 

(151) 13.03.2019 

(540) 

CURAI 

(732) Curai, Inc. 

(511)  09  42  44 

(111) 1462865 

(151) 06.02.2019 

(540) 

BIOTERA 

(732) Zotos International, 

Inc. 

(511)  03 

(111) 1462867 

(151) 28.09.2018 

(540) 

 

(732) B e C S.r.l. 

(511)  03 

(111) 1462945 

(151) 10.12.2018 

(540) 

tesa ESTEETIC 

(732) tesa SE 

(511)  01  06  11  20  21 

(111) 1462952 

(151) 11.07.2018 

(540) 

 

(732) CEWE Stiftung & 

Co. KGaA 

(511)  07  09  14  16  18  

20  21  24  25  27  28  35  

38  39  40  41  42 

(111) 1462976 

(151) 25.09.2018 

(540) 

SEPHORA 

(732) SEPHORA 

(511)  03  04  05  08  09  

10  11  14  16  18  20  21  

24  25  26  32  35  41  44 

(111) 1462994 

(151) 12.11.2018 

(540) 

 

(732) Miele & Cie. KG 

(511)  11  16  21  29  30  

35  37  39  41  43 

(111) 1463007 

(151) 05.03.2019 

(540) 

PRECISION1 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09 

(111) 1463009 

(151) 15.11.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING RUN 

YAN 

BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD. 

(511)  05 

(111) 1463022 

(151) 07.12.2018 

(540) 

 

(732) Slovenské pramene 

a žriedla, a.s. 

(511)  29  30  32 

(111) 1463032 

(151) 10.01.2019 

(540) 

 

(732) MASTER ITALIA 

S.P.A. 

(511)  18  25  35 

(111) 1463038 

(151) 30.08.2018 

(540) 

 

(732) Shenzhen Ankang 

Jingcheng Medical 

Holdings Co., Ltd. 

(511)  34 

(111) 1463054 

(151) 20.12.2018 

(540) 
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(732) Vandersanden 

Steenfabrieken NV 

(511)  01  06  07  17  19  

35  37  40  42 

(111) 1463093 

(151) 03.03.2019 

(540) 

DOMOTTI 

(732) Dajar Sp. z o.o. 

(511)  08  21 

(111) 1463172 

(151) 07.03.2019 

(540) 

Tulga 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  33 

(111) 1463175 

(151) 17.01.2019 

(540) 

 

(732) LANCOME 

PARFUMS ET BEAUTE 

& CIE 

(511)  03 

(111) 1463244 

(151) 04.09.2018 

(540) 

 

(732) CHINA 

RAILWAY 

CONSTRUCTION 

CORPORATION 

LIMITED 

(511)  37  39  42 

(111) 1463252 

(151) 04.03.2019 

(540) 

 

(732) REALME 

CHONGQING MOBILE  

TELECOMMUNICATI

ONS CORP., LTD. 

(511)  09  35 

(111) 1463272 

(151) 28.10.2018 

(540) 

Tcollege 

(732) Tcollege 

International GmbH 

(511)  41 

(111) 1463320 

(151) 16.11.2018 

(540) 

OTRO 

(732) OTRO Club Limited 

(511)  09  38  41  42  45 

(111) 1463322 

(151) 15.03.2019 

(540) 

SENSETECH 

(732) Japan Tobacco Inc. 

(511)  34 

(111) 1463323 

(151) 19.02.2019 

(540) 

 

(732) Terishield SA 

(511)  09  35  42 

(111) 1463329 

(151) 03.12.2018 

(540) 

baliv 

(732) OBI International 

Development and Service 

GmbH 

(511)  06  09  11  17  19  

20  21 

(111) 1463345 

(151) 10.09.2018 

(540) 

PSG 

(732) PARIS SAINT-

GERMAIN FOOTBALL 

(511)  03  09  12  14  16  

18  25  28  29  30  32  34  

35  36  38  39  41 

(111) 1463350 

(151) 18.01.2019 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  05  29  30  31  32  

33  35 

(111) 1463367 

(151) 24.08.2018 

(540) 

 

(732) TOYA S.A. 

(511)  01  03  04  06  07  

08  09  11  12  16  17  18  

20  21  22  25 

(111) 1463380 

(151) 18.02.2019 

(540) 

 

(732) SICHUAN YIBIN 

WULIANGYE GROUP 

CO., LTD 

(511)  32  33 

(111) 1463411 

(151) 11.03.2019 

(540) 

TELLUR 

(732) ABN SYSTEMS 

INTERNATIONAL SRL 

(511)  03  09  11  18 

(111) 1463418 

(151) 17.01.2019 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  03  05  09  14  18  

20  21  24  25  28 

(111) 1463446 

(151) 21.01.2019 

(540) 

 

(732) Zhejiang Jumi  

Culture Communication 

Co., Ltd. 

(511)  03 

(111) 1463459 

(151) 11.02.2019 

(540) 

 

(732) Casazela Holding 

Company s.r.o. 

(511)  36  37 

(111) 1463463 

(151) 04.03.2019 

(540) 

TECHNOFORM 

(732) Technoform 

Caprano + Brunnhofer 

GmbH 

(511)  06  11  17  19 

(111) 1463494 

(151) 28.12.2018 
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(540) 

 

(732) LIMA VEHICLE 

GROUP CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1463501 

(151) 28.02.2019 

(540) 

MALEMI 

(732) 

BROOKSBURNETT 

INVESTMENTS LTD. 

(511)  25 

(111) 1463571 

(151) 17.01.2019 

(540) 

 

(732) SIGMA M 

MUSICAL 

INSTRUMENTS, 

UNIPESSOAL LDA. 

(511)  15 

(111) 1463599 

(151) 04.01.2019 

(540) 

 

(732) CHINA 

TOBACCO SICHUAN 

INDUSTRIAL CO., 

LTD. 

(511)  34 

(111) 1463602 

(151) 08.11.2018 

(540) 

 

(732) JINAN SENFENG 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  07 

(111) 1463606 

(151) 21.11.2018 

(540) 

 

(732) DTN, LLC 

(511)  09  16  21  35  36  

38  42 

(111) 1463614 

(151) 11.12.2018 

(540) 

 

(732) SAVIX S.R.L. 

(511)  03  18  25 

(111) 1463622 

(151) 12.03.2019 

(540) 

SEAT EL-BORN 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

(111) 1463638 

(151) 10.12.2018 

(540) 

 

(732) LINGKE 

AUTOMATION 

TECHNOLOGY（

ZHUHAI）CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1463717 

(151) 15.01.2019 

(540) 

 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  34 

(111) 1463728 

(151) 21.02.2019 

(540) 

Accelerate Human 

Achievement 

(732) UiPath SRL 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1463738 

(151) 22.01.2019 

(540) 

 

(732) KT & G 

CORPORATION 

(511)  09  11  34 

(111) 1463751 

(151) 23.11.2018 

(540) 

 

(732) LLC "EAST RAY 

TRADING COMPANY" 

(511)  34 

(111) 1463762 

(151) 05.03.2019 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1463766 

(151) 20.12.2018 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP 

AG Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1463768 

(151) 18.02.2019 

(540) 

 

(732) SICHUAN YIBIN 

WULIANGYE GROUP 

CO., LTD 

(511)  32  33 

(111) 1463770 

(151) 03.03.2019 

(540) 

 

(732) Dajar Sp. z o.o. 

(511)  08  21 

(111) 1463774 

(151) 29.01.2019 

(540) 

 

(732) Jomo 

Zuckerbäckerei 

Ges.m.b.H. 

(511)  30 
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(111) 1463788 

(151) 18.02.2019 

(540) 

 

(732) SICHUAN YIBIN 

WULIANGYE GROUP 

CO., LTD 

(511)  32  33 

(111) 1463795 

(151) 06.12.2018 

(540) 

tesa EXXCLUSIV 

(732) tesa SE 

(511)  01  06  11  20  21 

(111) 1463805 

(151) 06.03.2019 

(540) 

 

(732) JIANGXI SAN 

LIAN FURNITURE 

CO., LTD. 

(511)  20 

(111) 1463836 

(151) 03.03.2019 

(540) 

 

(732) Dajar Sp. z o.o. 

(511)  08  21 

(111) 1463842 

(151) 18.03.2019 

(540) 

KINDER 

MORNING SMILE 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511)  30 

(111) 1463853 

(151) 06.02.2019 

(540) 

 

(732) Beijing Syswin 

Internet Investment Co., 

Ltd. 

(511)  09  35  38  42 

(111) 1463856 

(151) 21.03.2019 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

SA 

(511)  30 

(111) 1463860 

(151) 16.01.2019 

(540) 

 

(732) WENZHOU 

KALUD SANITARY 

WARE CO., LTD. 

(511)  06  11  21 

(111) 1463867 

(151) 17.01.2019 

(540) 

 

(732) SOOFT ITALIA 

S.p.A. 

(511)  05 

(111) 1463904 

(151) 14.03.2019 

(540) 

AmphiTint 

(732) DAW SE 

(511)  02  07  19  37 

(111) 1463910 

(151) 16.01.2019 

(540) 

 

(732) CYTECH S.r.l. 

(511)  25  28 

(111) 1463911 

(151) 05.02.2019 

(540) 

 

(732) STREAMAX 

TECHNOLOGY CO., 

LTD 

(511)  09  35  42 

(111) 1463920 

(151) 04.02.2019 

(540) 

Post Scriptum 

Paracosm 

(732) TOVARYSTVO Z 

OBMEZHENOIU 

VIDPOVIDALNISTIU 

<<PU DEVELOPERS>> 

(511)  09  28  35  41  42 

(111) 1463935 

(151) 22.01.2019 

(540) 

 

(732) GO! Express & 

Logistics (Deutschland) 

GmbH 

(511)  35  39 

(111) 1463949 

(151) 21.01.2019 

(540) 

 

(732) ALCHEM 

INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED 

(511)  03 

(111) 1463957 

(151) 29.03.2019 

(540) 

IPAD AIR 

(732) Apple Inc. 

(511)  28 

(111) 1463962 

(151) 19.03.2019 

(540) 

Malu 

(732) Reinhold 

Fleckenstein Jeanswear 

GmbH Fertigung und 

Vertrieb modischer 

Freizeitbekleidung 

(511)  25 

(111) 1463966 

(151) 01.03.2019 

(540) 

Pufies 

(732) FICOSOTA OOD 

(511)  03  05 

(111) 1463973 

(151) 10.10.2018 

(540) 

 

(732) FREEWILL 

SPORTS PRIVATE 

LIMITED 

(511)  28 

(111) 1463978 

(151) 11.12.2018 

(540) 

It’s chickenlicious! 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30 

(111) 1463984 

(151) 29.03.2019 

(540) 

ZARA 

(732) ZARA SUISSE, 

SARL 

(511)  43 
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(111) 1463985 

(151) 05.03.2019 

(540) 

PRECISION7 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  09 

(111) 1463993 

(151) 15.03.2019 

(540) 

 

(732) SYSMAX 

INNOVATIONS CO., 

LTD. 

(511)  07  08  16 

(111) 1464000 

(151) 19.03.2019 

(540) 

Patti 

(732) Reinhold 

Fleckenstein Jeanswear 

GmbH Fertigung und 

Vertrieb modischer 

Freizeitbekleidung 

(511)  25 

(111) 1464010 

(151) 19.11.2018 

(540) 

LEGUMIX 

(732) S.C. ALMIRA 

TRADE S.R.L. 

(511)  01  29  30 

(111) 1464012 

(151) 29.03.2019 

(540) 

IPAD MINI 

(732) Apple Inc. 

(511)  28 

(111) 1464013 

(151) 13.03.2019 

(540) 

HYALURON 

SPECIALIST 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1464019 

(151) 05.03.2019 

(540) 

 

(732) Spectrumleaf 

Cannadips sp. z.o.o. 

(511)  05  25  34 

(111) 1464024 

(151) 04.02.2019 

(540) 

 

(732) HANERGY CO-

INNO MOBILE 

ENERGY 

INVESTMENT CO. 

LTD. 

(511)  12  18  19 

(111) 1464032 

(151) 06.12.2018 

(540) 

tesa DELUXXE 

(732) tesa SE 

(511)  01  06  11  20  21 

(111) 1464038 

(151) 03.10.2018 

(540) 

 

(732) GONGNIU 

GROUP CO., LTD. 

(511)  09  11  17  19  35 

(111) 1464044 

(151) 08.08.2018 

(540) 

OYANDA 

(732) Kaufland 

Dienstleistung GmbH & 

Co. KG 

(511)  09  14  18  25  26 

(111) 1464054 

(151) 20.02.2019 

(540) 

QIVLEYA 

(732) MABXIENCE 

RESEARCH, S.L. 

(511)  05 

(111) 1464060 

(151) 05.10.2018 

(540) 

 

(732) trans-o-flex 

Express GmbH 

(511)  06  11  16  17  20  

22  35  36  38  39  42  45 

(111) 1464079 

(151) 24.05.2018 

(540) 

Continental 

(732) Continental Reifen 

Deutschland GmbH 

(511)  04  07  09  11  12  

17  27  37  38  42 

(111) 1464082 

(151) 25.02.2019 

(540) 

 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

(111) 1464092 

(151) 25.03.2019 

(540) 

kpSilver 

(732) Klöckner 

Pentaplast Europe GmbH 

& Co.KG 

(511)  16  17 

(111) 1464100 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

(111) 1464105 

(151) 07.03.2019 

(540) 

EVADICT 

(732) DECATHLON 

(511)  09  11  14  18  21  

25  28 

(111) 1464127 

(151) 15.11.2018 

(540) 

 

(732) KAM DOO 

(511)  29 

(111) 1464138 

(151) 16.10.2018 

(540) 

KOROK 

(732) PROJETCLUB 

(511)  09  18  25  28 

(111) 1464147 

(151) 03.10.2018 

(540) 

 

(732) Xiaomi Inc. 

(511)  09  42 
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(111) 1464160 

(151) 20.02.2019 

(540) 

ALYMSYS 

(732) MABXIENCE 

RESEARCH, S.L. 

(511)  05 

(111) 1464172 

(151) 19.10.2018 

(540) 

Mama Cariba 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  05  29  30  31  32  

33 

(111) 1464235 

(151) 19.03.2019 

(540) 

RF5 

(732) Reinhold 

Fleckenstein Jeanswear 

GmbH Fertigung und 

Vertrieb modischer 

Freizeitbekleidung 

(511)  25 

(111) 1464249 

(151) 28.03.2019 

(540) 

bYOtics 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1464266 

(151) 04.03.2019 

(540) 

2G Biopharma 

(732) Amicus AG 

(511)  05  10  35 

(111) 1464278 

(151) 11.02.2019 

(540) 

IvoSmile 

(732) Ivoclar Vivadent 

AG 

(511)  09 

(111) 1464282 

(151) 01.10.2018 

(540) 

 

(732) MIP METRO 

Group Intellectual 

Property GmbH & Co. 

KG 

(511)  09  16  35  36  38  

39  41  42  43  45 

(111) 1464289 

(151) 23.11.2018 

(540) 

 

(732) HAINING 

YICHENG 

HARDWARE CO.,LTD 

(511)  06 

(111) 1464318 

(151) 09.01.2019 

(540) 

 

(732) August Rüggeberg 

GmbH & Co. KG 

(511)  07  08 

(111) 1464351 

(151) 11.02.2019 

(540) 

 

(732) ITERATION 

MOBILE S.L 

(511)  09 

(111) 1464409 

(151) 03.10.2018 

(540) 

 

(732) Xiaomi Inc. 

(511)  09  38  41 

(111) 1464410 

(151) 03.04.2019 

(540) 

Yealink 

(732) YEALINK 

(XIAMEN) NETWORK 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  38 

(111) 1464513 

(151) 03.10.2018 

(540) 

ECO 

(732) Recipco Holdings 

Ltd. 

(511)  36 

(111) 1464514 

(151) 18.03.2019 

(540) 

NAPHTACHIMIE 

(732) NAPHTACHIMIE 

(511)  01  35  40 

(111) 1464526 

(151) 14.01.2019 

(540) 

 

(732) Elektro Jurić d.o.o. 

(511)  09 

(111) 1464541 

(151) 28.02.2019 

(540) 

 

(732) JT International 

S.A. 

(511)  09  34 

(111) 1464558 

(151) 04.02.2019 

(540) 

 

(732) HENG YUAN 

XIANG (GROUP) CO., 

LTD. 

(511)  18  20  35 

(111) 1464582 

(151) 09.11.2018 

(540) 

LIV&BO 

(732) Kaufland 

Dienstleistung GmbH & 

Co. KG 

(511)  03  04  06  08  09  

11  14  16  19  20  21  22  

24  26  27  28 

(111) 1464583 

(151) 31.01.2019 

(540) 

 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511)  05 

(111) 1464599 

(151) 28.02.2019 

(540) 

 

(732) JT International 

S.A. 

(511)  09  34 

(111) 1464610 

(151) 28.02.2019 

(540) 
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(732) SPORT & 

FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  09  25  28 

(111) 1464641 

(151) 01.12.2018 

(540) 

 

(732) “International 

Masis Tabak” LLC 

(511)  34 

(111) 1464656 

(151) 28.02.2019 

(540) 

 

(732) JT International 

S.A. 

(511)  09  34 

(111) 1464657 

(151) 22.02.2019 

(540) 

 

(732) Christian 

Brandstetter 

(511)  44 

(111) 1464758 

(151) 04.03.2019 

(540) 

 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511)  03  05  21 

(111) 1464765 

(151) 02.11.2018 

(540) 

 

(732) AKSA 

JENERATÖR SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  07 

(111) 1464840 

(151) 20.12.2018 

(540) 

 

(732) POLIKLINIKA 

RIDENT društvo s 

ograničenom 

odgovornošću za 

obavljanje zdravstvene 

djelatnosti iz područja 

dentalne medicine i 

dentalni laboratorij 

(511)  03  10  21  40  41  

44 

(111) 1464850 

(151) 25.09.2018 

(540) 

 

(732) DONGYING 

MINXING FOOD CO., 

LTD. 

(511)  29 

(111) 1464858 

(151) 02.01.2019 

(540) 

BIOPREPARE 

(732) G. 

PAPANIKOLAOU & 

SIA E.E. 

(511)  01  05  09  10  40  

42  44 

(111) 1464869 

(151) 28.09.2018 

(540) 

 

(732) B e C s.r.l. 

(511)  03 

(111) 1464896 

(151) 07.02.2019 

(540) 

 

(732) VIOLETA d.o.o. 

(511)  03 

(111) 1464950 

(151) 27.03.2019 

(540) 

MOUNTAIN 

CREEK 

(732) Deichmann SE 

(511)  25 

(111) 1465026 

(151) 19.03.2019 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1465064 

(151) 02.01.2019 

(540) 

 

(732) Lindner 

Aktiengesellschaft 

Decken-, Boden-, 

Trennwandsysteme 

(511)  06  11  17  19  20  

37 

(111) 1465066 

(151) 27.03.2019 

(540) 

REPACTO 

(732) BASF SE 

(511)  01  05  31 

(111) 1465082 

(151) 25.01.2019 

(540) 

 

(732) LGT Gruppe 

Stiftung 

(511)  36 

(111) 1465084 

(151) 14.12.2018 

(540) 

 

(732) Technoform 

Caprano + Brunnhofer 

GmbH 

(511)  06  11  17  19 

(111) 1465085 

(151) 25.02.2019 

(540) 
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(732) UHU GmbH & Co. 

KG 

(511)  16 

(111) 1465087 

(151) 18.01.2019 

(540) 

 

(732) S.I.TEX S.P.A. 

(511)  09  38  42 

(111) 1465100 

(151) 27.03.2019 

(540) 

RETRIMA 

(732) BASF SE 

(511)  01  05  31 

(111) 1465104 

(151) 24.01.2019 

(540) 

HOONVED 

(732) ALI GROUP S.r.l. 

(511)  07 

(111) 1465146 

(151) 26.02.2019 

(540) 

HUAWEI FreeLace 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1465153 

(151) 27.03.2019 

(540) 

PAVEXIS 

(732) BASF SE 

(511)  01  05  31 

(111) 1465171 

(151) 05.02.2019 

(540) 

LYFT 

(732) British American 

Tobacco (Brands) 

Limited 

(511)  34 

(111) 1465183 

(151) 18.02.2019 

(540) 

 

(732) SICHUAN YIBIN 

WULIANGYE GROUP 

CO., LTD 

(511)  32  33 

(111) 1465193 

(151) 07.03.2019 

(540) 

 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511)  03  05 

(111) 1465194 

(151) 21.11.2018 

(540) 

 

(732) WENZHOU 

ZHENGDA OPTICAL 

(MFY) CO.,LTD. 

(511)  09 

(111) 1465195 

(151) 11.01.2019 

(540) 

AIRTEN 

(732) Berry Global, Inc., 

Delaware corporation 

(511)  05  10  24 

(111) 1465231 

(151) 27.03.2019 

(540) 

PAVECTIV 

(732) BASF SE 

(511)  01  05  31 

(111) 1465242 

(151) 16.01.2019 

(540) 

SALONA 

(732) BK Giulini GmbH 

(511)  05  30 

(111) 1465252 

(151) 14.06.2018 

(540) 

 

(732) COMPAGNIE 

GÉNÉRALE DES 

ÉTABLISSEMENTS 

MICHELIN 

(511)  01  03  04  05  06  

07  08  09  10  11  12  14  

16  17  18  20  21  24  25  

26  27  28  34  35  36  37  

38  39  40  41  42  43  44  

45 

(111) 1465281 

(151) 27.03.2019 

(540) 

REVYPACT 

(732) BASF SE 

(511)  01  05  31 

(111) 1465286 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) ARTI DOKSAN 

TEKSTİL TURİZM 

SANAYİ VE DIŞ 

TİC.LTD.ŞTİ. 

(511)  25  35 

(111) 1465296 

(151) 27.03.2019 

(540) 

PAVINCO 

(732) BASF SE 

(511)  01  05  31 

(111) 1465303 

(151) 18.02.2019 

(540) 

 

(732) SICHUAN YIBIN 

WULIANGYE GROUP 

CO., LTD 

(511)  32  33 

(111) 1465308 

(151) 30.10.2018 

(540) 

AGRICOVER 

(732) AGRICOVER SA 

(511)  01  05  29  30  31  

35  36  39  40  41  43  44 

(111) 1465314 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  02  19 

(111) 1465315 

(151) 25.01.2019 

(540) 

 

(732) GANZHOU 

KANG SHENG 

FURNITURE CO., LTD. 

(511)  20 

(111) 1465323 

(151) 05.02.2019 

(540) 
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(732) Rizhao Hansheng 

Industrial & Trading Co., Ltd. 

(511)  08 

(111) 1465373 

(151) 10.01.2019 

(540) 

 

(732) INABA 

SHOKUHIN CO., LTD. 

(511)  31 

(111) 1465393 

(151) 28.02.2019 

(540) 

 

(732) JT International S.A. 

(511)  09  34 

(111) 1465415 

(151) 07.02.2019 

(540) 

CADOLTO 

(732) Cadolto Modulbau 

GmbH 

(511)  06  19  36  37  42  43 

(111) 1465443 

(151) 14.12.2018 

(540) 

WARNERMEDIA 

(732) WARNER 

MEDIA, LLC 

(511)  41 

(111) 1465473 

(151) 06.11.2018 

(540) 

 

(732) Joint Stock 

Company NOVATEK 

(511)  01  04  09  16  17  

19  21  35  37  41  42  45 

(111) 1465474 

(151) 28.11.2018 

(540) 

 

(732) ViSoft GmbH 

(511)  09  38  41  42 

(111) 1465486 

(151) 13.12.2018 

(540) 

AKUDEC 

(732) Dutch Environment 

Corporation B.V. 

(511)  06  11  17  19 

(111) 1465588 

(151) 07.03.2019 

(540) 

 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511)  03  05 

(111) 1465602 

(151) 13.06.2018 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "KONTRAST" 

(511)  09  28 

(111) 1465612 

(151) 07.03.2019 

(540) 

 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511)  03  05 

(111) 1465613 

(151) 03.10.2018 

(540) 

 

(732) Shenzhen Cotran 

New Material Co., Ltd. 

(511)  17 

(111) 1465614 

(151) 21.11.2018 

(540) 

 

(732) "ES Media" AD 

(511)  16  35  41 

(111) 1465649 

(151) 07.03.2019 

(540) 

 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511)  03  05 

(111) 1465654 

(151) 08.01.2019 

(540) 

ORIFLAME FEEL 

GOOD 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  03 

(111) 1465679 

(151) 24.01.2019 

(540) 

 

(732) ALI GROUP S.r.l. 

(511)  07 

(111) 1465700 

(151) 26.02.2019 

(540) 

FreeLace 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1465711 

(151) 07.12.2018 

(540) 

PREDYSTIC 

(732) Egis 

Gyógyszergyár Zrt. 

(511)  05  10  42  44 

(111) 1465714 

(151) 09.01.2019 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG 

HUAFON NEW 

MATERIALS CORP., 

LTD. 

(511)  17 

(111) 1465720 

(151) 21.02.2019 

(540) 
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(732) KORRES S.A 

NATURAL PRODUCTS 

(511)  03 

(111) 1465816 

(151) 15.02.2019 

(540) 

CANDYTOPIA 

(732) PEKAS-

HANDMADE, s.r.o. 

(511)  30  41 

(111) 1465822 

(151) 19.02.2019 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  06 

(111) 1465825 

(151) 23.11.2018 

(540) 

 

(732) LLC "EAST RAY 

TRADING COMPANY" 

(511)  34 

(111) 1465851 

(151) 07.12.2018 

(540) 

PREDITY 

(732) Egis 

Gyógyszergyár Zrt. 

(511)  05  10  42  44 

(111) 1463723 

(151) 31.01.2019 

(540) 

 

(732) SC COLOR 

METAL SRL 

(511)  06  19  35  40 

(111) 1465857 

(151) 09.11.2018 

(540) 

 

(732) NeuroVive 

Pharmaceutical AB 

(511)  01  05  09  10  42  

44 

(111) 1465858 

(151) 14.11.2018 

(540) 

 

(732) Europcar 

International 

(511)  12  35  36  39 

(111) 1465889 

(151) 04.03.2019 

(540) 

SYGLU 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1465905 

(151) 14.03.2019 

(540) 

Gepardis 

(732) PE Automotive 

GmbH & Co. KG 

(511)  06  07  09  11  12  

39 

(111) 1465911 

(151) 29.10.2018 

(540) 

 

(732) Vaimo Group 

Services AB 

(511)  09  35  42 

(111) 1465925 

(151) 30.10.2018 

(540) 

DRIP&DROP 

LOUNGE BAR 

(732) Irijana Rajković 

(511)  05  10  44 

(111) 1465948 

(151) 27.09.2018 

(540) 

 

(732) ŠKODA AUTO 

a.s. 

(511)  09  12  36  37  38  

39 

(111) 1465957 

(151) 14.01.2019 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP 

AG Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1465968 

(151) 04.03.2019 

(540) 

MAYSIGLU 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1466030 

(151) 05.11.2018 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  07  08  09  10  11  

12  20  21  28 

(111) 1466052 

(151) 14.01.2019 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP 

AG Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1466054 

(151) 10.01.2019 

(540) 

 

(732) Danish Crown A/S 

(511)  01  05  29  30  31  

32  33  39  40  43  44 

(111) 1466094 

(151) 10.04.2019 

(540) 

 

(732) JIANGXI MENG 

TE OU FURNITURE 

CO.,LTD. 

(511)  20 

(111) 1466100 

(151) 23.11.2018 

(540) 
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(732) DROGA 

KOLINSKA, Živilska 

industrija, d.d. 

(511)  30  32  35 

(111) 1466124 

(151) 05.10.2018 

(540) 

 

(732) trans-o-flex 

Express GmbH 

(511)  06  11  16  17  20  

22  35  36  38  39  42  45 

(111) 1466127 

(151) 19.12.2018 

(540) 

 

(732) AVAVIAS d.o.o. 

(511)  37  40  42 

(111) 1466145 

(151) 14.02.2019 

(540) 

 

(732) SHANGHAI 

CONWOOD 

INTERNATIONAL CO., 

LTD. 

(511)  18 

(111) 1464545 

(151) 12.03.2019 

(540) 

i-press 

(732) Gustav Klauke 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1465856 

(151) 22.03.2019 

(540) 

SAECO 

(732) Koninklijke Philips 

N.V. 

(511)  07  11  35 

(111) 1461033 

(151) 25.02.2019 

(540) 

 

(732) RAYBO 

(BEIJING) 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  09  35  36  38  41  

42 

(111) 1461042 

(151) 27.02.2019 

(540) 

MISS CLEVER 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1461101 

(151) 21.01.2019 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  06  11  19  20  24  

35  36 

(111) 1461105 

(151) 05.03.2019 

(540) 

bioten elmiplant 

(732) SARANTIS 

ROMANIA S.A. 

(511)  03 

(111) 1461108 

(151) 27.02.2019 

(540) 

DEGESCH 

(732) DEGESCH GmbH 

(511)  05 

(111) 1461112 

(151) 25.02.2019 

(540) 

 

(732) SHANGHAI 

UNITED IMAGING 

HEALTHCARE CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1461117 

(151) 18.01.2019 

(540) 

 

(732) TD CENTRO 

UNION DOO Skopje 

(511)  12  20  28 

(111) 1461130 

(151) 12.02.2019 

(540) 

 

(732) Dr. Theiss 

Naturwaren GmbH 

(511)  03  05 

(111) 1461150 

(151) 21.01.2019 

(540) 

 

(732) GUANGZHOU 

BIAOWANG 

LEATHER CO., LTD. 

(511)  18 

(111) 1461153 

(151) 04.03.2019 

(540) 

EYECONISTA 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511)  03 

(111) 1461155 

(151) 21.01.2019 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG 

YANXUE COSMETIC 

CO., LTD. 

(511)  03 

(111) 1461156 

(151) 12.02.2019 

(540) 

SPRINGFIELD 

REWIND & PLAY 

AGAIN 

(732) TENDAM 

RETAIL, S.A. 

(511)  03 

(111) 1461169 

(151) 21.02.2019 

(540) 

 

(732) SHENZHEN 

YAMAYAHOO 

TECHNOLOGY CO., 

LTD 

(511)  09 

(111) 1461172 

(151) 13.02.2019 

(540) 

 

(732) EUROPASTRY 

S.A. 

(511)  30 
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(111) 1461190 

(151) 25.02.2019 

(540) 

 

(732) WEIGAO GROUP 

CO., LTD. 

(511)  10 

(111) 1461212 

(151) 14.03.2019 

(540) 

VOLUPTO 

(732) ZG Lighting 

France S.A. 

(511)  09  11  42 

(111) 1461231 

(151) 06.12.2018 

(540) 

 

(732) KOTTO TEKSTİL 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  25 

(111) 1461244 

(151) 03.01.2019 

(540) 

 

(732) ASLANKAYA 

KİMYA VE SAĞLIK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03 

(111) 1461246 

(151) 14.02.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoi 

otvetstvennoctyu 

«Winer» 

(511)  18 

(111) 1461258 

(151) 04.02.2019 

(540) 

Sacra 

(732) TOVARYSTVO Z 

OBMEZHENOIU 

VIDPOVIDALNISTIU  

"PU DEVELOPERS" 

(511)  09 

(111) 1461275 

(151) 04.03.2019 

(540) 

 

(732) GUANGZHOU 

JIZHI TRADING CO., 

LTD. 

(511)  03 

(111) 1461290 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

JINGSHENG 

MACHINERY 

EQUIPMENT CO., 

LTD. 

(511)  12 

(111) 1461303 

(151) 16.10.2018 

(540) 

 

(732) Toruńskie Zakłady 

Materiałów 

Opatrunkowych, Spółka 

Akcyjna 

(511)  03  05  10  16  24  

25 

(111) 1461306 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) JINAN 

HUAQIANG 

BIOLOGICAL 

FERTILIZER 

INDUSTRY CO., LTD. 

(511)  01 

(111) 1461334 

(151) 20.12.2018 

(540) 

ÍSEY 

(732) Mjólkursamsalan 

ehf. 

(511)  29 

(111) 1461343 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

JIUDING HOLDING 

GROUP CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1461353 

(151) 11.10.2018 

(540) 

 

(732) Next Events GmbH 

(511)  09  25  32  41 

(111) 1461366 

(151) 09.10.2018 

(540) 

ENGELHART 

(732) Engelhart CTP 

Holding (UK) Limited 

(511)  35  36  39 

(111) 1461372 

(151) 10.08.2018 

(540) 

 

(732) PROMAST 

KIMYA SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  01  17 

(111) 1461373 

(151) 21.01.2019 

(540) 

 

(732) HUAFON GROUP 

CO., LTD. 

(511)  01  17 

(111) 1461400 

(151) 06.07.2018 

(540) 

 

(732) GENERAL 

FITTINGS S.R.L. 

(511)  06  11  17 

(111) 1461406 

(151) 22.02.2019 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

KAICHUANG GROUP 

CO., LTD. 

(511)  42 

(111) 1461433 

(151) 13.01.2019 

(540) 

 

(732) WEIFANG 

HUADONG RUBBER 

CO.,LTD. 

(511)  12 

(111) 1461438 

(151) 07.12.2018 

(540) 
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(732) Albert Flatten 

GmbH 

(511)  03  09  25 

(111) 1461464 

(151) 02.01.2019 

(540) 

ECIFYE 

(732) SYLENTIS, 

S.A.U. 

(511)  05 

(111) 1461467 

(151) 22.02.2019 

(540) 

 

(732) GUANGZHOU 

NAIMOSHI 

ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1461486 

(151) 25.09.2018 

(540) 

 

(732) CIRCULAR 

PACKAGING DESIGN 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511)  16  17  19  22  40  

42 

(111) 1461496 

(151) 26.02.2019 

(540) 

 

(732) BEIJING 

JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD. 

(511)  35 

(111) 1461505 

(151) 18.07.2018 

(540) 

 

(732) TENDAM 

RETAIL, S.A. 

(511)  25  35 

(111) 1461529 

(151) 02.10.2018 

(540) 

 

(732) VIBAC S.P.A. 

(511)  17 

(111) 1461554 

(151) 30.11.2018 

(540) 

 

(732) Hela Gewürzwerk 

Hermann Laue GmbH 

(511)  01  29  30 

(111) 1461572 

(151) 19.12.2018 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP 

AG Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1461579 

(151) 21.11.2018 

(540) 

DTn 

(732) DTN, LLC 

(511)  09  16  21  35  36  

38  42 

(111) 1461584 

(151) 11.03.2019 

(540) 

CANNABOOM 

(732) Jemie B.V. 

(511)  01 

(111) 1461592 

(151) 19.12.2018 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP 

AG Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1461612 

(151) 06.11.2018 

(540) 

POPAR 

(732) LMM 

PROFESIONAL d.o.o. 

(511)  06  07  08  09  11  

16  21  22  25  35  40 

(111) 1461663 

(151) 13.12.2018 

(540) 

CE Flex 

(732) Dutch Environment 

Corporation B.V. 

(511)  06  11  17  19 

(111) 1461664 

(151) 14.12.2018 

(540) 

 

(732) RIMOWA GmbH 

(511)  03  09  16  18  25  

35 

(111) 1461672 

(151) 02.01.2019 

(540) 

DRINZYA 

(732) SYLENTIS, 

S.A.U. 

(511)  05 

(111) 1461756 

(151) 10.12.2018 

(540) 

tesa ELEGAANT 

(732) tesa SE 

(511)  01  06  11  20  21 

(111) 1461762 

(151) 15.02.2019 

(540) 

 

(732) «Mistral alko» 

(511)  33 

(111) 1461773 

(151) 27.12.2018 

(540) 

 

(732) KİĞILI GİYİM 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  35 

(111) 1461774 

(151) 15.02.2019 

(540) 
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(732) "Mistral alko" 

(511)  33 

(111) 1461846 

(151) 10.01.2019 

(540) 

 

(732) HSH Chemie 

GmbH 

(511)  01  02  03  04  05  

17  19  35  39 

(111) 1461868 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511)  03 

(111) 1461889 

(151) 27.02.2019 

(540) 

 

(732) Avon Products, 

Inc. 

(511)  03 

(111) 1461894 

(151) 09.01.2019 

(540) 

Hanwall 

(732) Hanergy Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. 

(511)  09  19  40 

(111) 1461901 

(151) 10.10.2018 

(540) 

BORNFIGHT 

(732) degordian d.o.o. 

(511)  35  42 

(111) 1461907 

(151) 19.02.2019 

(540) 

LASERSHARP 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1461910 

(151) 12.11.2018 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Ptitsekombinat" 

(511)  29 

(111) 1461914 

(151) 20.12.2018 

(540) 

 

(732) Mjólkursamsalan 

ehf. 

(511)  29 

(111) 1461926 

(151) 26.02.2019 

(540) 

VILHELM 

PARFUMERIE 

(732) C.P.C. Creative 

Perfume Company 

Holding SA 

(511)  03  04 

(111) 1461970 

(151) 10.01.2019 

(540) 

blackwood 

(732) IWI AG 

(511)  21 

(111) 1461975 

(151) 15.01.2019 

(540) 

tesa EXXCELLENT 

(732) tesa SE 

(511)  01  06  11  20  21 

(111) 1461978 

(151) 29.01.2019 

(540) 

 

(732) GANZHOU 

NANKANG DISTRICT 

CHANG CHENG 

FURNITURE CO., LTD. 

(511)  20 

(111) 1461992 

(151) 15.11.2018 

(540) 

SAINT LAURENT 

RIVE DROITE 

(732) YVES SAINT 

LAURENT 

(511)  09  14  16  18  20  

21  24  25  28  30  34  35 

(111) 1461999 

(151) 22.02.2019 

(540) 

 

(732) SHANGHAI 

HUGONG ELECTRIC 

(GROUP) CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1462041 

(151) 22.01.2019 

(540) 

TALENTUS 

(732) Kaufland 

Dienstleistung GmbH & 

Co. KG 

(511)  02  08  09  14  16  

17  18  19  20  23  24  25  

26 

(111) 1462045 

(151) 06.11.2018 

(540) 

 

(732) LMM 

PROFESIONAL d.o.o. 

(511)  06  07  08  09  11  

16  21  22  25  35  40 

(111) 1462054 

(151) 24.12.2018 

(540) 

 

(732) BANCA SELLA 

HOLDING S.P.A. 

(511)  36 

(111) 1462058 

(151) 04.02.2019 

(540) 

 

(732) Global Tobacco 

Partners Limited 

Liability Company 

(511)  34 

(111) 1462075 

(151) 17.01.2019 

(540) 

 

(732) INABA 

SHOKUHIN CO., LTD. 

(511)  31 

(111) 1462076 

(151) 10.01.2019 

(540) 
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(732) INABA 

SHOKUHIN CO., LTD. 

(511)  31 

(111) 1462108 

(151) 04.01.2019 

(540) 

PEPPERTS 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  03  05  09  14  16  

18  20  21  24  25  26  29  

30  31  32 

(111) 1462114 

(151) 10.12.2018 

(540) 

tesa NOOBLESSE 

(732) tesa SE 

(511)  01  06  11  20  21 

(111) 1462130 

(151) 11.03.2019 

(540) 

ARCOFOLIN 

(732) Merck KGaA 

(511)  01  05 

(111) 1462138 

(151) 14.01.2019 

(540) 

 

(732) Carogusto AG 

(511)  11  29  30 

(111) 1462140 

(151) 14.12.2018 

(540) 

ORIFLAME 

MAGNETISTA 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  03 

(111) 1462156 

(151) 29.11.2018 

(540) 

 

(732) CERSANIT 

TRADE MARK Sp. z 

o.o. 

(511)  11  19  20 

(111) 1462162 

(151) 07.02.2019 

(540) 

 

(732) Golfstream Limited 

Liability Company 

(511)  36 

(111) 1462202 

(151) 25.10.2018 

(540) 

 

(732) Joint Stock 

Company KAUSTIK 

(511)  01  02  03  04  05  

16  17  20  30 

(111) 1462206 

(151) 07.02.2019 

(540) 

 

(732) GÜNEŞ EKSPRES 

HAVACILIK A.Ş. 

(511)  35  36  39  41 

(111) 1462207 

(151) 30.01.2019 

(540) 

 

(732) INNOTHERA 

TOPIC 

INTERNATIONAL 

(511)  09  10  25 

(111) 1462208 

(151) 17.01.2019 

(540) 

 

(732) Schwank GmbH 

(511)  09  11 

(111) 1462229 

(151) 20.11.2018 

(540) 

 

(732) 

TELEPERFORMANCE 

SE 

(511)  09  16  35  38  41  

42 

(111) 1462232 

(151) 26.10.2018 

(540) 

 

(732) YOKOGAWA 

ELECTRIC 

CORPORATION 

(511)  35 

(111) 1462266 

(151) 06.12.2018 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  03  05  16 

(111) 1462268 

(151) 07.02.2019 

(540) 

AQUAROC 

(732) Saint-Gobain 

Construction Products 

UK Limited 

(511)  06  19 

(111) 1462271 

(151) 02.03.2018 

(540) 

 

(732) IDEMIA FRANCE 

(511)  09  16  35  36  38  

40  42  45 

(111) 1462290 

(151) 26.10.2018 

(540) 

 

(732) YOKOGAWA 

ELECTRIC 

CORPORATION 

(511)  35 

(111) 1462293 

(151) 20.08.2018 

(540) 

 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  09  14  18  25  35  

38  41  42  45 

(111) 1462299 

(151) 26.07.2018 

(540) 

ACPS Automotive 

(732) ACPS Automotive 

GmbH 

(511)  08  09  12  18 

(111) 1462315 

(151) 14.12.2018 
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(540) 

 

(732) CCC.eu Sp. z o.o. 

(511)  25  35 

(111) 1462321 

(151) 24.01.2019 

(540) 

 

(732) Swissteach AG 

(511)  09  16  38  41  42 

(111) 1462327 

(151) 26.10.2018 

(540) 

 

(732) YOKOGAWA 

ELECTRIC 

CORPORATION 

(511)  35 

(111) 1462341 

(151) 15.11.2018 

(540) 

 

(732) YVES SAINT 

LAURENT 

(511)  09  14  16  18  20  

21  24  25  28  30  34  35 

(111) 1462346 

(151) 06.09.2018 

(540) 

 

(732) ÇIĞIR KİMYA  

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  02  03 

(111) 1462349 

(151) 24.01.2019 

(540) 

 

(732) Swissteach AG 

(511)  09  16  38  41  42 

(111) 1462355 

(151) 24.05.2018 

(540) 

 

(732) Continental Reifen 

Deutschland GmbH 

(511)  04  07  09  11  12  

17  27  37  38  42 

(111) 1462377 

(151) 21.09.2018 

(540) 

 

(732) FERRIERE NORD 

S.p.A. 

(511)  06 

(111) 1462382 

(151) 26.10.2018 

(540) 

 

(732) YOKOGAWA 

ELECTRIC 

CORPORATION 

(511)  35 

(111) 1462396 

(151) 30.10.2018 

(540) 

SlimFlex 

(732) IŞIK PERDE 

RAYLARI SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  06  20  24  35 

(111) 1462409 

(151) 20.12.2018 

(540) 

 

(732) A & T EUROPE 

S.p.A. 

(511)  06  11  19 

(111) 1462435 

(151) 13.02.2019 

(540) 

 

(732) CHOI, JONG ILL 

(511)  09  28 

(111) 1462436 

(151) 14.03.2019 

(540) 

CLANZA 

(732) KOREA UNITED 

PHARM. INC. 

(511)  05 

(111) 1462437 

(151) 20.08.2018 

(540) 

 

(732) Xiaomi Inc. 

(511)  09  11  35 

(111) 1462438 

(151) 13.11.2018 

(540) 

 

(732) GR. SARANTIS 

CYPRUS LIMITED 

(511)  06  08  16  21 
 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2019/5 

Intellectual Property Gazette  2019/5 

198 ЗИС / RS / IPO 

 

 

НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 428723 

(540) 

INFEL 

(732) CENTRE 

TECHNIQUE 

INTERPROFESSIONNE

L DES FRUITS ET 

LÉGUMES, Régi par la 

loi du 22 juillet 1948 

(511)  01  07  09  31  40  42 

(111) 1458410 

(540) 

 

(732) KT & G 

Corporation 

(511)  09  11  34 

(111) 511962 

(540) 

MIREL 

(732) Zumtobel Group AG 

(511)  09  10  11  37  42 

(111) 608854 

(540) 

MAZARS 

(732) MAZARS 

(511)  35  36  41  42 

(111) 628946 

(540) 

ZABAIONE 

(732) TAM Fashion 

GmbH 

(511)  25 

(111) 647722 

(540) 

 

(732) Richard Anton KG 

(511)  01  03  04  06 

(111) 794463 

(540) 

ARISTO 

(732) PURATOS 

(511)  01  29  30 

(111) 831814 

(540) 

 

(732) DALLI-WERKE 

GmbH & Co. KG 

(511)  03 

(111) 863591 

(540) 

 

(732) Beijing Orient 

Science & Technology 

Development Co., Ltd. 

(511)  19  42 

(111) 892895 

(540) 

 

(732) MAGNETI 

MARELLI AFTER 

MARKET PARTS AND 

SERVICES S.p.A. 

(511)  07  09  11  12  25  

35  41  42 

(111) 917994 

(540) 

COS 

(732) H & M Hennes & 

Mauritz AB 

(511)  14  18  25  35 

(111) 978990 

(540) 

antak 

(732) KREGLINGER 

EUROPE, naamloze 

vennootschap 

(511)  01 

(111) 985013 

(540) 

Zabaione 

(732) TAM Fashion 

GmbH 

(511)  03  14  18 

(111) 994647 

(540) 

SIDERIA 

(732) KB SEIREN, LTD. 

(511)  23 

(111) 997102 

(540) 

ECOPACK 

(732) OSRAM GmbH 

(511)  11 

(111) 1031279 

(540) 

ECOOS 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1113088 

(540) 

 

(732) VALAGRO S.P.A. 

(511)  01 

(111) 1120674 

(540) 

 

(732) CITIC Dicastal 

Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1166748 

(540) 

 

(732) MANIFATTURA 

DEL SEVESO S.P.A. 

(511)  17  19  27 

http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
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(111) 1168176 

(540) 

 

(732) BEDNAR FMT s.r.o. 

(511)  01  07  12  31  42  44 

(111) 1187387 

(540) 

LINCOR 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1194988 

(540) 

CRAFT 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1202043 

(540) 

JOVIA 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511)  11 

(111) 1203853 

(540) 

OBLO 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511)  11 

(111) 1252291 

(540) 

Termit 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  07  09  18  25  28 

(111) 1261989 

(540) 

 

(732) FOODNESS 

S.P.A. 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1270346 

(540) 

ECLIPSE 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511)  11 

(111) 1281297 

(540) 

CLEAFY 

(732) Cleafy S.r.l. 

(511)  09 

(111) 1335559 

(540) 

INSECTBLOCK 

(732) SPORT & 

FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  05 

(111) 1337002 

(540) 

 

(732) SPORT & FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  09  10  12  14  25  

27  28 

(111) 1337412 

(540) 

 

(732) Core Business 

Solutions LTD 

(511)  03  05  21  29  30  

31  32 

(111) 1340351 

(540) 

 

(732) SPORT & 

FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  09  10  12  14  25  

27  28 

(111) 1342473 

(540) 

 

(732) GUANGZHOU 

AOPIYA  LEATHER 

INDUSTRIAL LLC 

(511)  18  25  35 

(111) 1365562 

(540) 

 

(732) NOS MODA 

KUMAŞ TEKSTİL 

TİCARET VE SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  23 

(111) 1378539 

(540) 

 

(732) Zhejiang Huafon 

New Materials Co., Ltd. 

(511)  01  17 

(111) 1382024 

(540) 

 

(732) "GRAND 

CANDY" LLC 

(511)  30 

(111) 1392285 

(540) 

TAKHZYRO 

(732) Dyax Corp. 

(511)  05 

(111) 1402671 

(540) 

THREADZ 

(732) Croma-Pharma 

Gesellschaft m.b.H 

(511)  10 

(111) 1406608 

(540) 

 

(732) SPORT & 

FASHION 

MANAGEMENT PTE. 

LTD. 

(511)  04  08  09  18  21  

25  26  28 

(111) 1429652 

(540) 

Lal^Ferm 

(732) Danstar Ferment 

AG 

(511)  30 

(111) 1433484 

(540) 

 

(732) HAYAL 

SERAMİK YAPI VE 

ÜRÜNLERİ TURİZM 

SAN.TİC. A.Ş. 

(511)  19 

(111) 1435785 

(540) 
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(732) DEHA 

MAGAZACILIK EV 

TEKSTILI URUNLERI 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511)  08  21  24  27  35 

(111) 1445268 

(540) 

 

(732) Japan Bio Products 

Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1450263 

(540) 

BURO 

(732) Buro Global 

Limited 

(511)  09  16  35  41 

(111) 1450789 

(540) 

NATURALICO 

(732) Petroni GmbH 

(511)  05 

(111) 1455999 

(540) 

 

(732) GROWBARATO 

DISTRIBUCIONES S.L. 

(511)  25  31  35  43 

(111) 487790 

(540) 

Pentaglobin 

(732) BIOTEST 

Aktiengesellschaft 

(511)  05 
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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) 11342  (51) 23-02  

(21) Д-37/ 2018 

(22) 18.4.2018. 

(15) 4.3.2019.  

 

(30) Д-37/ 2018  18.4.2018.  RS 

(28) 3 

(54) HIDROMASAŽNE-SPA KADE (3) 

(73) SAMOSTALNA PLASTIČARSKA RADNJA 

FAVORIT PAVLOVIĆ ZLATKO PR, Borivoja Jevtića 

13, 15000 Šabac, RS 

(72) MIŠIĆ-PAVLOVIĆ Biljana, Borivoja Jevtića 13, 

15000 Šabac, RS 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA  d.o.o., Strumička 51, 11050 

Beograd, RS 

  

 
 

 
 

 
 

(11) 11343  (51) 06-03  

(21) Д-104/ 2018 

(22) 30.11.2018. 

(15) 4.3.2019.  

 

(30) Д-104/ 2018 30.11.2018.  RS  

(28) 1 

(54) STO 

(73) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1 b/4,  

11070 Novi Beograd, RS 

(72) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1 b/4,  

11070 Novi Beograd, RS 

  

 
 

 

 

(11) 11344  (51) 07-07  

(21) Д-106/ 2018 

(22) 30.11.2018. 

(15) 4.3.2019.  

 

(30) Д-106/ 2018  30.11.2018.  RS 

(28) 6 

(54) 1. POSUDA SA POKLOPCEM (4) 

2. POSUDA (2) 

(73) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1 b/4,  

11070 Novi Beograd, RS 

(72) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1 b/4,  

11070 Novi Beograd, RS 
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(11) 11345  (51) 21-03  

(21) Д-113/ 2018 

(22) 18.12.2018. 

(15) 4.3.2019.  

 

(30) Д-113/ 2018 18.12.2018.  RS  

(28) 2 

(54) SLIKA POLJA ZA VIDEO IGRU (2) 

(73) MATIJEVIĆ Dejan, Save Kovačevića 20,  

21235 Temerin, RS 

(72) MATIJEVIĆ Dejan, Save Kovačevića 20,  

21235 Temerin, RS 

(74) POPOVIĆ Gordana, M.; POPOVIĆ, Boris, S.; 

KOSTIĆ, Katarina, B.; ĐERIĆ, Lidija, B.; POPOVIĆ, 

Natalija, J.; KUROBASA, Nikolina, N., Takovska 19, 

11000 Beograd, RS 
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(11) 11346  (51) 32-00  

(21) Д-64/ 2017 

(22) 5.7.2017. 

(15) 4.3.2019.  

 

(30) Д-64/ 2017  5.7.2017.  RS 

(28) 7 

(54) АМБАЛАЖА (7) 

(73) DON DON DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana 

Đinđića 144B, 11000 Beograd, RS 

 (74) Aleksandra Kovačević, advokat, Bulevar Mihajla 

Pupina 16v, Beograd, RS 
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(11) 11347  (51) 20-02  

(21) Д-64/ 2018 

(22) 9.7.2018. 

(15) 18.3.2019.  

 

(30) Д-64/ 2018  9.7.2018.  RS 

(28) 1 

(54) POLICA ZA RINFUZ 

(73) SPECCON DOO BEOGRAD, Zemunska 285/1, 

11000, Beograd, RS 

(72) BELJA Nemanja, Jedanaeste krajiške divizije 65, 

11000, Beograd, RS 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000, Beograd, RS 

  

 

 
 

 

(11) 11348  (51) 07-07  

(21) Д-107/ 2018 

(22) 30.11.2018. 

(15) 18.3.2019.  

 

(30) Д-107/ 2018  30.11.2018.  RS 

(28) 6 

(54) 1. CEDILJKA ZA VOĆE 

2. SUŠILNIK ZA ESCAJG 

3. KONTEJNER ZA DOMAĆINSTVO 

4. POSUDA ZA ESCAJG 

5. KONTEJNER ZA DOMAĆINSTVO 

6. TACNA 

(73) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1 b/4, 11070 

Novi Beograd, RS 

(72) GLUŠČEVIĆ Ana, Trešnjinog cveta 1 b/4, 11070 

Novi Beograd, RS 
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(11) 11349  (51) 12-08  

(21) Д-86/ 2018 

(22) 17.10.2018. 

(15) 18.3.2019.  

 

(30) 29/644,396  17.4.2018.  US 

(28) 1 

(54) VOZILO ZA LIČNO KRETANJE 

(73) RAZOR USA LLC, 12723 166th Street, Cerritos, 

CA 90703, US 

(72) DESBERG Ian, 12723 166th Street, Cerritos, CA 

90703, US; CHO Nari, 12723 166th Street, Cerritos, CA 

90703, US and GRIGGS William, 12723 166th Street, 

Cerritos, CA 90703, US 

(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87, 

11040 Beograd, RS 

  

 
 

 

 

(11) 11350  (51) 23-03  

(21) Д-114/ 2018 

(22) 17.12.2018. 

(15) 18.3.2019.  

 

(30) Д-114/ 2018  17.12.2018.  RS 

(28) 1 

(54) KONVEKTOR ZA GREJANJE PROSTORA 

SA ELEKTRONSKIM TERMOSTATOM I 

IMPULSNOM ŠIRINSKOM MODULACIJOM 

(73) RANČIĆ Milorad, Fruškogorska 104, 22327 

Maradik, RS 

(72) RANČIĆ Milorad, Fruškogorska 104, 22327 

Maradik, RS 

  

  

 

 
 

(11) 11351  (51) 09-01  

(21) Д-59/ 2018 

(22) 18.6.2018. 

(15) 1.4.2019.  

 

(30) Д-59/ 2018  18.6.2018.  RS 

(28) 1 

(54) BOCA 

(73) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU 

MINERALNE VODE I PROIZVODNJU PIĆA 

"KNJAZ MILOŠ" A.D. ARANĐELOVAC, Južna 

industrijska zona b.b., 32000 Aranđelovac, RS 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000, Beograd, RS 

  

 
 

 

(11) 11352  (51) 09-01  

(21) Д-60/ 2018 

(22) 18.6.2018. 

(15) 1.4.2019.  

 

(30) Д-60/ 2018  18.6.2018.  RS 

(28) 1 

(54) BOCA 

(73) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU 

MINERALNE VODE I PROIZVODNJU PIĆA 

"KNJAZ MILOŠ" A.D. ARANĐELOVAC, Južna 

industrijska zona b.b., 32000 Aranđelovac, RS 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ Advokati, 

Karađorđeva 65, 11000, Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од од 16.10.2018. до 15.11.2018.године: 

 

Дизајн број 10994 чији је носилац Branko 

POPOVIĆ, Marije Bursać 3, 25230 Kula, RS, престао је 

да важи дана 6.11.2018. године. 

 

Дизајн број 10929 чији је носилац BUCK DOO 

BEOGRAD, Milorada Jovanovića 9, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 14.11.2018. године. 
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САДРЖАЈ  CONTENTS 

ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

СЕМИНАР ЕП АКАДЕМИЈЕ OS16-2018 

„ЕКСПЕРТСКИ СЕМИНАР НА ТЕМУ 

ПЕРСОНАЛИЗОВАНОГ ЛЕКА, ПАТЕНАТА 

ЗАСНОВАНИХ НА СТАНДАРДУ И 

ПАТЕНТНИХ ЗАХТЕВА - ПРОИЗВОД 

ДОБИЈЕН ПОСТУПКОМˮ 

Беч, Аустрија, 9-11. октобар 2018. године 

 

 

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 

SEMINAR OF THE EPO ACADEMY OS16-2018 

„EXPERT SEMINAR ON THE TOPIC OF THE 

PERSONALIZED MEDICINE, PATENTS BASED 

ON STANDARDS AND PATENT CLAIMS – 

PRODUCT OBTAINED BY A PROCEDURE” 

Vienna, Austria, October 9-11, 2018 

 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕУ 

(ЕУИПО) 

21. LIAISON САСТАНАК О ЖИГОВИМА 

Аликанте, 2-3. априла 2019. године 

 

 

EU INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 

(EUIPO) 

21
ST

 LIAISON MEETING ON TRADEMARKS 

Alicante, April 2-3, 2019 

 

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА 

OS21-2018 СЕМИНАР „ПРЕДИЈАГНОЗА ИС – 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ПРАКСЕˮ  

Будимпешта, 3-4. априла 2019. године  

 

 

EUROPEAN PATENT ACADEMY 

OS 21-2018 SEMINAR “PRE-DIAGNOSIS OF IP – 

IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE AND 

PRACTICE” 

Budapest, April 3-4, 2019 
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО) 

СЕМИНАР ЕП АКАДЕМИЈЕ OS16-2018 „ЕКСПЕРТСКИ СЕМИНАР НА ТЕМУ 

ПЕРСОНАЛИЗОВАНОГ ЛЕКА, ПАТЕНАТА ЗАСНОВАНИХ НА СТАНДАРДУ И  

ПАТЕНТНИХ ЗАХТЕВА - ПРОИЗВОД ДОБИЈЕН ПОСТУПКОМˮ 
Беч, Аустрија, 9-11. октобар 2018. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Ивана Крџић, самостални саветник Одсек за хемију и хемијску технологију 

Драган Васиљевић, самостални саветник Одељење за машинство, електротехнику и општу технику 

 

У Аустријском заводу за патенте у Бечу, 

Аустрија, од 9. до 11. октобра 2018. године, у 

организацији Аустријског завода за патенте и 

Европског патентног завода (EPO) одржан је 

експертски семинар посвећен темама персонализованог 

лека, патената заснованих на стандарду и патентних 

захтева који се односе на производ добијен поступком. 

Циљ семинара био је да се окупе  експерти 

националних завода како би међусобно разменили 

знања и експертизу на задате теме. Са тим циљем се 

већ пету годину окупљају искусни патентни 

испитивачи којима се пружа могућност да у облику 

својеврсног форума размене искуства из свог 

испитивачког рада, да сагледају сличности и разлике у 

приступу испитивања пријава из специфичних области 

и покушају да нађу начин да их уједначе. Током 

тродневне дискусије сва мишљења представника 

националних завода су заједничким радом сабрана у 

јединствену брошуру на задате теме. Међу 35 учесника 

семинара из 19 завода следећих земаља: Чешке, 

Хрватске, Бугарске, Португала, Шпаније, Данске, 

Швајцарске, Финске, Турске, Пољске, Аустрије, Босне 

и Херцеговине, Румуније, Словачке, Марока, Велике 

Британије, Мађарске и Француске (укупно 35 

учесника), испред Завода за интелектуалну својину 

Републике Србије учешће су узели Ивана Крџић, 

самостални саветник у Одсеку за хемију и хемијску 

технологију у групи посвећеној проблематици 

патентних захтева који се односе на „производ добијен 

поступком“ и Драган Васиљевић, самостални саветник 

у Одељењу за машинство, електротехнику и општу 

технику у групи  посвећеној патентима заснованим на 

стандарду.  

Првог дана семинара, у уводном обраћању 

Dietmar Trattner, заменик директора Аустријског 

завода за патенте и Niels Stevnsborg, представник 

Европске патентне академије (ЕРА) су истакли 

значај оваквог начина размене знања и уједначавања 

праксе не само између националних завода и ЕРО 

већ и националних завода између себе. 

Након уводног обраћања, рад скупа је 

организован кроз паралелан рад три групе експерата, 

посвећене свакој од три одабране специфичне 

области патентирања, кроз практичне примере тј. 

патентне пријаве одабране од стране свих учесника 

појединачних група.  

 Група посвећена проблематици патентних 

захтева који се односе на „производ добијен 

поступкомˮ 

Првог дана семинара, Inma Estañol, патентни 

испитивач у ЕРО, је у уводној презентацији изнела 

основне специфичности патентних захтева који се 

односе на „производе добијене поступком“ и праксу 

ЕРО. Наиме, патентни захтев може, под одређеним 

условима, да дефинише производ путем поступка 

његовог добијања и такве случајеве треба 

посматрати као изузетке.  

Патентни захтев типа „производ добијен 

поступкомˮ може имати следећу форму:  

„Производ Х добијен поступком Yˮ - „који се 

може добитиˮ, „директно добијенˮ или неки други 

еквивалентни израз. 

Овакви патентни захтеви су дозвољени само ако је 

производ као такав патентибилан (ако испуњава услове 

новости, инвентивног нивоа и индустријске 

применљивости) и ако га није могуће дефинисати на 

задовољавајући начин њему својственим параметрима 

(према одлукама техничких жалбених већа Т 150/82, Т 

956/04, Т 768/08, Т 863/12). Патентне захтеве типа 

„производ добијен поступком  ˮ треба ограничити на 

ситуације када није могуће дефинисати производ на 

други начин тј. када га није могуће дефинисати 

структурним параметрима, саставом или неким другим 

мерљивим параметрима (Т 150/82, Т 333/93, Т 749/95, 

Т950/97, Т 1074/97, Т 933/01).  

Производ се не може сматрати новим само из 

разлога што се добија новим поступком или применом 

другачијих параметара поступка (Т248/85). Ако хемијски 

производ не може бити дефинисан структурним 

параметрима већ само поступком добијања, неопходно је 

доказати да модификација поступка има за резултат нов 

производ у односу напознато стање технике (Т 205/83, Т 

279/84, Т 564/02, Т 1247/03). 
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Патентни захтеви који се односе на „производ 

добијен поступкомˮ такође морају бити јасни тј. 

стручњак из дате области мора бити у могућности да 

утврди из описа проналаска, патентних захтева или 

помоћу општих знања, које су то техничке 

карактеристике производа које га недвосмислено 

идентификују а резултат су поступка којим се тај 

производ дефинише. 

Истакнуто је да Европски Завод за Патенте 

става да патентни захтеви који се односе на 

„производ добијен поступкомˮ припадају категорији 

„захтева за производˮ, те се њима штити производ 

добијен било којим поступком и у том смислу 

пружају најширу могућу заштиту.  

Напоменуто је да захтеве који се односе на 

„производ добијен поступкомˮ треба разликовати од 

захтева за поступак добијања којима се аутоматски 

добија заштита и за производе директно добијене 

тим поступком. Наиме, према члану 64(2) Европске 

патентне конвенције (ЕПК) односно члану 20. став 2. 

Закона о патентима (ЗОП), ако је предмет патента 

поступак, права из тог патента се односе и на 

производ непосредно добијен тим поступком. У том 

случају, чак и када производ није нов, могуће је 

добити заштиту за поступак његовог добијања јер 

непатентибилност резултујућег производа не утиче 

на патентибилност поступка. Наиме, члан 4(2) ЕПК, 

односно члану 20. став 2. ЗОП, не дефинишу услове 

патентибилности већ обим заштите која се стиче 

патентом и примењују се у случају повреде права. 

Jason Scott, патентни испитивач Завода за 

интелектуалну својину Велике Британије, је 

презентовао праксу свог завода анализирајући 

конкретне примере патентних пријава. Посебна 

пажња је посвећена британској судској пракси, 

нарочито случају Hospira UK Limited v Genetech Inc. 

[2014] EWHC 3857 (Pat). Birss J према коме „Нов 

поступак који има за производ такав производ који је 

идентичан познатом производу не може обезбедити 

новост том производу. Да би био нов, производ 

добијен или који је могуће добити тим поступком 

мора имати неку нову карактеристику у поређењу са 

познатим производомˮ. Језичка формулација захтева 

нема утицај на обим заштите јер се подједнако могу 

користити изрази „производ добијен поступкомˮ или 

„производ који је могуће добити поступкомˮ. Наиме, 

израз „производ добијен поступкомˮ обухвата тај 

производ добијен описаним и било којим другим 

поступком. У том смислу неопходно је вршити шире 

претраживање стања технике.  

Трећу уводну презентацију је изнео Harald 

Nemec, европски патентни заступник, Schwartz & 

Partner Patentanwälte OG, која је била посвећена 

теми „производа добијених поступком“ сагледаној из 

угла заступника и подносилаца пријава. Истакнуто је 

да и патентни заступници виде захтеве типа 

„производ добијен поступкомˮ као изузетак, а не 

правило, којима прибегавају у специфичним 

ситуацијама. Те ситуације обухватају случајеве када 

је производ различит од производа познатих у стању 

технике али ту разлику није могуће квантификовати 

уобичајеним параметрима. 

Најчешће техничке области у којима се јављају 

овакви случајеви су: макромолекули (Т 0863/12), 

сложени састави (Т 81/14, Т 0768/08), сложене 

структуре и биотехнологија (Т 0967/10).  

Као пример је дата ситуација када подносилац 

има детаљно описан поступак за добијање производа 

који се чини као нов али не може бити тачно описан. 

Ако се подносилац ослони само на патентне захтеве 

за поступак онда је заштита ограничена само на 

производе добијене директно тим поступком (члан 

64(2) ЕПК). Касније додавање захтева типа 

„производ добијен поступкомˮ може бити 

проблематично у поступку испитивања због 

приговора на захтевани приоритет и проширење 

предмета заштите. Заступници у тим случајевима 

виде захтеве на „производ добијен поступкомˮ као 

могуће решење. 

Проблеми са којима се суочавају заступници 

код овог типа патентних захтева је да их је лако 

саставити а тешко аргументовати. Такође постоје 

тешкоће у проналажењу карактеристичних особина 

производа које би га разликовале од стања технике, 

тешкоће у проналажењу неопходних информација о 

таквим особинама производа у познатом стању 

технике, проблеми са касније достављеним доказима 

итд. Даље је истакнут проблем правне нејасноће у 

интерпретацији односно обиму заштите оваквих 

патентних захтева у различитим државама света. 

Такође је споменуто и питање како ће Јединствени 

патентни суд тумачити захтеве типа „производ 

добијен поступкомˮ.  

Проблеми који се јављају су везани и за 

повреду права. Када се патентни захтеви овог типа 

тумаче као производ ограничен поступком добијања, 

као што је случај у Сједињеним Америчким 

Државама и Јапану, носиоци права се суочавају са 

тешким проблемом доказивања да је настала повреда 

права тј. употреба поступка добијања.  

Описане презентације представника ЕПО, 

Завода Велике Британије и патентног заступника су 

биле увод у даљу дискусију представника 

националних завода. Дискусијом су обухваћени сви 
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проблеми и недоумице са којима се срећу патентни 

испитивачи у испитивању патентних пријава са 

захтевима типа „производ добијен поступкомˮ.  

Други и трећи дан рада групе посвећене 

патентним пријавама са захтевима типа „производ 

добијен поступкомˮ, је био организован кроз 

целодневне дискусије проблема проистеклих из 

праксе испитивања и практичних примера 

(патентних пријава одабраних од стране свих 

учесника групе) и начина како их је могуће решити. 

Поред детаљних дискусија, учесници су радили на 

усаглашавању документа који ће бити део заједничке 

брошуре која ће обухватити све три обрађене теме 

семинара. 

 Група посвећена патентима заснованим на 

стандарду  

Рад групе Патенти засновани на стандарду 

(Standard Essential Patents - SEP) започео је г. Омар 

Ал-Аскари (Omar Al-Askary) патентни испитивач из 

Шведског завода за патенте (Patent och 

Registreringsverket - PRV) презентацијом под 

називом „Обезбеђење квалитета претраживања 

патентних пријава заснованих на стандарду у 

Шведском патентном заводуˮ (енг. Ensuring Search 

Quality for SEP Applications at PRV).  Презентација је 

започела представљањем Шведског завода који је 

као владина агенција под Министарством за 

предузетништво, енергију и комуникације, 

превасходно надлежан за признање патената, жигова, 

индустријског дизајна, корисних модела, као и за 

промоцију и пружање информација у вези са 

интелектуалном својином. Шведски завод је основан 

1885. године и има око 400 запослених. Завод је 

међународни решершни орган према РСТ од 1978, а 

Шведска је чланица Европске патентне организације 

од исте године. Завод је сертификован према 

стандарду менаџмента квалитета ISO 9001  од 2007. 

године, а  послује на две локације и то у Стокхолму 

(патенти и пратеће службе) и Седерхаму 

(Söderhamm; индустријски дизајн и жигови). 

Патентни сектор има шест одељења (1. Рачунарско 

инжењерство и телекомуникације, 2. Електронско 

инжењерство, 3. Машинство, возила и мотори, 4. 

Грађевинарство и конструкције, 5. Примењена 

хемија и 6. Биотехнологија и органска хемија) и 

укупно броји око 120 испитивача. Законодавство у 

области патената је 2002. године потпуно 

усаглашено са Европском патентном конвенцијом, а  

приликом испитивања пријава примењује се 

национална, као и пракса ЕПО (EPO Case Law). 

Највећи број патентних пријава из области патената 

заснованих на стандарду (енг. standard essential 

patents – SEP), се обрађује у Одељењу за рачунарско 

инжењерство и телекомуникације, које укључује и 

област инжењерства аутоматског управљања (енг. 

automatic control engineering). У Шведској су пријаве 

проналазака заснованих на стандарду искључиво 

РСТ пријаве где је Шведски завод орган прималац, а 

код којих није истовремено поднета национална 

пријава, за шта се као разлог наводи шведско 

тржиште које је релативно мало и које као такво није 

вредно инвестирања у патентну заштиту када је реч о 

проналасцима заснованим на стандардима. Након 

уводног дела укратко је представљен систем 

квалитета Шведског завода у делу претраживања 

предмета патентних пријава (енг. Search Quality 

Assurance at PRV). На самом почетку је наглашено да 

је обука испитивача кључна за квалитет испитивања 

патентних пријава. Стога Шведски завод организује 

три врсте обука и то: 1. Обуку за новозапослене 

испитиваче, 2. Обуку за искусне испитиваче и 3. 

Курс обнављања знања на сваких пет година. 

Последње две врсте обука имају за тему нове 

области као што су на пример промене у 

стандардима, машинско учење, deep learning и block 

chains. У оквиру система квалитета образоване су 

три радне групе: 1. Група за контролу квалитета (енг. 

quality checks) коју образују искусни испитивачи, 2. 

Група за приручнике (енг. guidelines) и радне 

процедуре (енг. work instructions), као и 3. Група за 

алате и базе података.  

Уследио је начелни приказ радне процедуре за 

претраживање која разликује четири фазе процеса 

претраживања предмета проналаска. У првој фази 

претраживања спроводи се анализа проналаска и 

идентификација тзв. основних елемената (енг. 

essential elements), након чега следи генерисање 

eлемената упита, одн. термина претраживања 

(кључне речи, класификационе ознаке, цитирања и 

библиографски подаци), према критеријумима 

претраживања (техничка област, проблем, решење, 

примена итд.) у виду Еxcel табеле. На основу 

претходне фазе у Еxcel табелу се уносе упити из 

сваког корака претраживања, чиме се стиче увид у 

стратегију претраживања. Табеларни приказ 

стратегије претраживања који садржи термине 

претраживања, упите, низове упита (енг. search 

strings),  коментаре, претраживане базе итд. служи за 

генерисање тзв. мемо-картице (енг. memo-card), која 

пак представља резиме пријаве проналаска, 

стратегије његовог претраживања и резултата 

претраживања. Мемо-картица, поред тога што 

представља документовани know-how испитивача, 

који може да представља драгоцено знање и 

искуство код спровођења сличних претрага у 

будућности, служи као основа за спровођење 

контроле квалитета у четвртој фази процеса, јер 

представља сажет приказ активности спроведених у 

оквиру претраживања који се анализира у поређењу 
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са решершним извештајем. Као један од алата за 

претраживање који користи Шведски завод наведен 

је Innovation Q IEEE– алат који омогућава 

семантичку претрагу на основу унетог одломка 

текста.  

Презентација је завршена навођењем праксе у 

вези са испитивањем патентних пријава проналазака 

заснованих на стандарду. У том смислу је пре свега 

потребно идентификовати проналазак заснован на 

стандарду на основу пријаве патента. Након тога 

следи претрага у релевантним базама непатентне 

литературе, као што су базе 3GPP, ETSI, JPEG,  IEEE 

Mentor (mentor.ieee.org), којима се може приступити 

директно или путем алата Epoquenet, а на основу 

чега је могуће идентификовати релевантан стандард, 

укључујући најскорију верзију, као и разлике између 

предметног проналаска и датог стандарда. За све 

наведено је потребна континуална едукација у 

области одговарајућих стандарда. Оно што је 

типично за претраживање проналазака заснованих на 

стандарду је то што релевантна непатентна 

литература, поред поменутих база стандарда, 

обухвата и пратећи материјал као што су тзв. 

доприноси стандардима (енг. contributions), затим  

дискусије релевантних страна укључених у 

стандардизацију на сајтовима стандарда, као и имејл 

кореспонденцију између различитих страна, као што 

су тела за стандардизацију.   

Уследила је презентација г. Павола Хануса 

(Pavol Hanus), патентног испитивача из Сектора за 

информационо-комуникационе технологије ЕПО-а.  

На самом почетку је дата дефиниција индустријских 

стандарда као техничких спецификација које 

дефинишу особине и карактеристике интерфејса 

(механичког, електричног, информатичког) између 

компатибилних и узајамно делујућих (енг. 

interoperable) производа, процеса и услуга. У 

поређењу са патентима који су као искључива права 

у рукама неколицине носилаца, a који притом имају 

обавезу потпуног јавног откривања проналаска, 

технички стандарди подразумевају конкурентност 

најиновативнијих решења, циљају велика 

међународна тржишта, имају велики број корисника 

и у основи се објављују заједно са предлозима 

стандарда (енг. proposals).  

Типично за контекст проналазака заснованих на 

стандарду је супротстављеност патента као 

искључивог права и неопходности укључивања 

најбољих техничких решења, која су предмет 

патента, у стандард. Притом сарадници на стандарду 

(енг. contributors), теже да стекну патент заснован на 

стандарду који им обезбеђује јаку конкурентску 

предност. Наиме патенти засновани на стандарду 

пружају монопол у комбинацији са продором на 

тржиште. Због тога је потребно постићи 

избалансиран компромис између компензације 

сарадницима на стандарду за дате идеје и решења, с 

једне стране и максималне дисиминације и употребе 

стандарда од стране корисника стандарда (енг. 

implementers) који стандардизована решења 

примењују на својим производима, с друге.  Ово 

усаглашавање интереса заинтересованих страна се 

постиже тиме што се од чланова организација које 

развијају стандарде (енг. Standard Development 

Organizations – SDO), захтева да огласе стварне или 

потенцијалне проналаске засноване на стандарду.  

Неке од таквих организација објављују базе 

пријављених проналазака заснованих на стандарду, а 

од чланова тих организација се често захтева да 

корисницима понуде тзв. поштене, разумне и 

недискриминишуће услове лиценцирања (енг. Fair 

Reasonable and Non-Discriminatory - FRAND). Некада 

се користе и патентни трустови (енг. patent pools) 

ради централизовања и поједностављивања 

лиценцирања проналазака заснованих на стандарду, 

као што је на пример то случај са фирмом Avanci и 

технологијом 4G.  

Улога Европског патентног завода (ЕПО) у 

контексту стандарда је обезбеђење високог квалитета 

у процесу претраживања  тиме што се као стање 

технике  претражује и документација (непатентна 

литература) коју генеришу организације које 

развијају стандарде (SDO), тј. стандарда и 

доприноса, као и унапређење правне сигурности у 

вези са проналасцима заснованим на стандарду 

путем правовремености одлука у поступку признања 

патента. У том смислу ЕПО предузима мере које се 

односе на: 1. Омогућавање приступа документацији 

организација које развијају стандарде (SDO) од 

стране патентних испитивача и индексирање 

докумената ради оптимизације претраживања стања 

технике, 2. Сталне обуке из претраживања SDO 

документације, 3. Утврђивање статуса SDO 

документације као стања технике путем уговора, као 

што су меморандуми о разумевању и 4. Иницијативе 

за рану сигурност.  

Постоје бројни разлози за претраживање SDO 

документације. Као прво број пријава проналазака 

заснованих на стандарду расте, при чему је врло 

вероватно да ће оглашени проналасци засновани на 

стандарду бити лиценцирани. Затим постоји априори 

несигурност у вези са укључивањем решења у 

стандард, али и међуповезаност дигиталне 

технологије која захтева стандардизацију. 

Проналасци засновани на стандарду су такође 

вероватан извор стања технике јер многи доприноси 

решавају исти технички проблем. На крају се као 

разлог наводи рано откривање проналазака 

заснованих на стандарду. Тако се предложени 
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доприноси често објављују приликом подношења, 

док се патенти објављују тек након 18 месеци.  

На крају првог дела презентације појашњене су 

карактеристике проналазака заснованих на стандарду 

који се пре свега односе на решења интерфејса где се 

захтева компатибилност и узајамно деловање 

производа који потичу од различитих произвођача. 

Као типични примери стандардизованих техничких 

решења, наведена су она из области комуникације и 

размене података, а у вези са особинама сигнала, 

сигнализацијом, протоколима мрежа (OFDM, 

TCP/IP), затим у вези са енкрипцијом, компресијом и 

форматима података (SSL, HEVC, HTML), као и са 

носачима података, читачима и писачима (DVD, Blu-

ray, видео codec). Када је реч о механичким и 

електричним интефејсима предмет стандардизације 

су утикачи и утичнице, конектори (USB, RJ, IEC), 

као и основна инфраструктура коју дели више 

корисника (паметне мреже - smart grids, железница). 

Такође је наглашено да не постоји увек потреба за 

стандардом, иако се ради о интерфејсу. Тако нпр. у 

случају заштите HDMI кабла (енг. shielding) од 

негативног утицаја околине нема потребе за 

стандардом, будући да се ради о интефејсу са 

околином, а не са другим производом, али ни код 

утичнице за LED лампу у колима с обзиром на њен 

дуг век, и ретку потребу за заменом. Као пример 

организација које развијају стандарде наведене су 

3GPP у области технологија GSM, UMTS, LTE, 3G, 

4G и 5G, затим ETSI у области технологија DAB, 

TETRA, PLC, као и IETF у области интернет 

протокола TCP/IP и  W3C. Проналасци засновани на 

стандарду су типични за поље информационо-

комуникационих технологија где постоји изражена 

потреба за стандардизацијом уз  неопходну сарадњу 

заинтересованих страна, те стога и  немогућност 

доминације било које стране. 

Преподневни део семинара првог дана је 

завршен презентацијом г. Фабијана Станкеа (Fabian 

Stanke), патентног заступника из патенте канцеларије 

Sonn & Partner. На почетку су представљене 

стратегије подношења патентних пријава 

укључујући проналаске засноване на стандарду које 

примењује та канцеларија. Као прво наведена је 

стратегија подношења са циљем спровођења права у 

оквиру које су значајни фактори приступачност и 

могућност утврђивања повреде права на датој 

територији , као и следљивост (енг. tracebility) 

повреде права у циљу доказивања да су стране 

повезане у ланцу снабдевања, нпр. у случају  

доприноса повреди права (енг. contributory 

infringement). Као друга стратегија наведена је 

предвиљивост будући да се пријава саставља и 

подноси са потенцијалним важењем патента од 20 

година, с чим у вези она треба да обезбеди 

релевантне техничке информације и да задовољи 

услов откривања проналаска. У случају проналазака 

заснованих на стандарду и проналазака примењених 

на рачунару штите се типично интерфејси и 

комуникација, пре него алгоритми, процесирање 

садржаја и пословна логика. Трећа стратегија се 

односи на претраживање стања технике у циљу 

утврђивања патентибилности пре подношења 

пријаве. У овом смислу предмет претраживања је 

примена проналаска, а не интерфејс. Претражује се 

предмет обухваћен захтевима, при чему се  као 

важан фактор узима искуство и праћење тржишта. 

Циљ су широки патентни захтеви и захтеви за уређај 

чију је повреду лакше доказати, док се заштита 

примене избегава због своје мале ширине. Као 

додатна стратегија поменуто је дефанзивно 

патентирање, укључујући подношење пријава 

корисног модела. Као мотивација за подношење 

патентне пријаве наведен је пословни модел 

заснован на интелектуалној својини, али и приступ 

патентном трусту (енг. patent pool), као и заштита 

проналаска заснованог на стандарду. Када је реч о 

самом пословном моделу заснованом на 

интелектуалној својини он треба да укључи 

равнотежу између интелектуалне својине која се 

набавља споља и оне које настаје у самом предузећу, 

затим моделе лиценцирања ка унутра и ка споља, 

унакрсно лиценцирање (међусобна компензација) и 

одбрамбене стратегије. Модел развоја и 

истраживања, као иновациони модел, који треба да 

буде усклађен са пословним моделом, се може 

заснивати на роби широке потрошње, 

инфраструктурној опреми или на компонентама, те 

на базичним или помоћним технологијама. Он може 

да обухвати и заједничка улагања и аквизицију 

интелектуалне својине треће стране. У сваком 

случају као важан показатељ ефективности 

поменутих модела је директни приход на основу 

интелектуалне својине на тржиштима од интереса. 

Као изазови лиценцирања наведени су: 

компатибилност са пословним моделом, вредновање 

интелектуалне својине, ризик од повреде права треће 

стране, поверљивост преговора, тумачење FRAND 

лиценце, као и преговарачка снага. Наведени су и 

специфични изазови проналазака заснованих на 

стандарду. Као прво треба проверити да ли је 

проналазак опште (глобално) или појединачно 

признат као проналазак заснован на стандарду, затим 

треба одредити висину FRAND лиценцних накнада, 

као и основу за лиценцне накнаде.  С тим у вези се 

примењују следеће методологије за утврђивање 

FRAND лиценцних накнада: 1. Приступ „еx standard“ 

анализе, 2. Приступ агрегације „одозго на долеˮ и 3. 

Разматрање других стандарда. Од осталих питања 

наведен је значај тумачења FRAND лиценце која 

може бити дискриминишуће за мала и средња 
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предузећа, затим веза за законима против трустова, 

испуњавање обавеза из FRAND лиценце, као и 

релевантна судска надлежност.  

Настављена је презентација г. Павола Хануса, у 

којој је речено да се, када је реч о претраживању и 

врстама докумената које креирају организације које 

развијају стандарде (SDO), разликују дневни редови 

састанака (енг. meeting agendas) који се односе на 

проблеме о којима се дискутује, затим доприноси 

састанцима (енг. meeting contributions) који се односе 

на предлоге решења, као и извештаји са састанака 

(енг. meeting reports), који представљају сажете 

предлоге решења, одн. доприноса. Састанци 

резултирају нацртима текста стандарда и коначним 

усаглашеним текстом стандарда. Притом, доприноси 

састанцима типично представљају најранија 

откривања док, се коначан текст стандарда сматра 

општим (техничким) знањем. Подносиоци често 

подносе доприносе након подношења патентне 

пријаве, док је најближе стање технике 

највероватније наћи у вези са састанцима који се 

одржавају непосредно пре тога. Уз доприносе се 

обично објављује и значење одређене техничке 

терминологије, нпр. путем речника термина 

(глосара). Веома је важна улога цитирања, јер 

доприноси садрже унакрсно позивање 

(референцирање) које води до других релевантних 

састанака, али и друге релевантне непатентне 

литературе, као што су научне публикације. 

Међутим, претрага документације организација које 

развијају стандарде (SDO) носи са собом бројне 

изазове. Као прво њена приступачност је ограничена  

будући да интернет претраживачи и портали на 

којима је доступна имају ограничену 

функционалност, нпр. услед непостојања 

индексирања услед заштите приступа. Додатну 

тешкоћу представља то што документи имају 

временски ограничену доступност, услед капацитета 

сервера, која нпр. код IETF доприноса износи шест 

месеци, као и у неким случајевима ограничен 

приступ само путем уговора о поверљивости (нпр. 

DVD, Blu-ray). На крају, сама величина 

документације представља проблем (због чега су 

документи често компримовани, одн. „зиповани“), 

нарочито када се узме у обзир да број и врста 

докумената коју креирају организације које развијају 

стандарде (SDO) рапидно расте. Претраживање 

проналазака заснованих на стандарду представаља 

мукотрпан посао, јер подразумева коришћење 

бројних техничких термина као кључних речи, често 

веома широких, затим претраживање путем 

цитирања бројне непатентне литературе, укључујући 

и књиге, као што су приручници и уџбеници. С друге 

стране, сами уџбеници могу да буду згодни за 

разумевање контекста и проблема који проналазак 

решава. Осим тога, олакшавајућу околност може да 

представља ограничење опсега датума релевантних 

докумената, нпр. на две године, будући да је врло 

вероватно да пре тога одређена технологија уопште 

није постојала. Такође, ЕПО има праксу да затражи 

од подносиоца да достави релевантан стандард 

уколико га испитивач не може наћи, у случају да га 

је подносилац цитирао као стање технике. Препорука 

од стране ЕПО-а је и да се претрага започне само са 

кључним речима, а да се онда настави са употребом 

филтера. Као помоћ може да послуже и нове 

класификационе ознаке према СРС класификацији 

као и нове индексиране кључне речи. Као 

илустрација наведен је пример да је до сада ЕПО у 

својим решершним извештајима као стање технике 

цитирао око 18.000 стандарда.  

Уследио је приказ праксе ЕПО у испитивању 

проналазака заснованих на стандарду. У том смислу 

су као изазови наведени они у вези са: 1. Јавном 

доступношћу, 2. Довољном откривеношћу и 

јасноћом и 3. Новошћу и инвентивним нивоом. 

Изазови код јавне доступности се пре свега односе 

на утврђивање тога да стандард и друга 

документација, као што су доприноси, представљају 

стање технике, као и тога какав је утицај уговора о 

поверљивости, јер је често доступност 

документације условљена њима. Поглавље G-IV 7.6 

методологије ЕПО за испитивање патентних пријава 

(EPO Guidelines) се односи на стандарде и пратећу 

документацију за припрему стандарда (енг. Standards 

and standard preparatory documents) као стање 

технике. Од одредби садржаних у поменутом 

поглављу поменуто је то да се коначни усвојен текст 

стандарда у основи сматра стањем технике, осим 

када се ради о тзв. приватним стандардима чије је 

приступачност предмет  уговора о поверљивости 

(нпр. CD-ROM, DVD, Blu-ray), који су по природи 

општи (енг. generic NDA). Припремни документи 

подлежу разматрању као и сви други објављени 

документи, тј. они представљају релевантно стање 

технике уколико су били јавно доступни пре 

одређеног датума, док ЕПО интерне базе података 

сматра доступним јавности, што до сада није било 

никад оспорено од стране ЕПО-вих подносилаца. 

Јавна доступност је и предмет Праксе ЕПО-а (EPO 

Case Law), тј. одређеног броја одлука Жалбеног већа 

ЕПО (EPO Boards of Appeal). Тако на пример 

предлог послат члановима организације која развија 

стандард (SDO) у циљу припреме састанка  обично 

не подлеже  обавези чувања поверљивости (T202/97). 

Поред тога, мора се утврдити да ли је општи услов 

поверљивости, односно општи уговор о 

поверљивости, проширен на цитиране документе све 

до релевантног тренутка (Т273/02), док се постојање 

експлицитне обавезе поверљивости утврђује од 
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случаја до случаја (Т738/04). С тим у вези је 

напоменуто да општи уговор о поверљивости обично 

не покрива специфични документ. Када је реч о 

довољној откривености проналаска заснованог на 

стандарду у патентној пријави, наведена су два 

типична случаја. У првом се ради о проналаску који 

се односи на приватни стандард који може бити 

недовољно откривен (Т82/07). Иако се овде ради о 

противуречности у извесном смислу, будући да се 

ради о поверљивим информацијама из приватног 

стандарда, проналазак свакако подлеже услову 

откривености тако да га стручњак може извести. С 

друге стране, у вези са поменутом одлуком Т82/07 

(MP3 на DVD-у) је наведено да карактеристике 

производа на тржишту обично нису откривене 

његовим пласманом на тржишту. У другом случају 

се ради о навођењу ознаке стандарда у пријави (EPO 

GL G-IV, 7.6) с напоменом да се стандарди мењају 

временом и пролазе кроз измене (верзије), тако да се 

особине, односно параметри које они дефинишу 

могу мењати. Због тога, начелно није дозвољено 

навођење ознаке стандарда у независним захтевима, 

али може бити прихватљиво у зависним захтевима,  

ако је ознака прецизна и недвосмислена. Kада се 

ради тексту стандарда као стању технике код 

испитивања новости, речено је да текст стандарда 

(енг. standard specification) типично садржи унакрсна 

позивања за која се сматра да су укључена у основни 

документ, те су стога релевантна за новост 

проналаска заснованог на стандарду. Није ретка 

ситуација код проналазака заснованих на стандарду  

тзв. случајна новост (енг. accidental novelty), када се 

патентни захтеви саставе без претраживања стања 

технике пре подношења патентне пријаве, а који и 

поред тога буду нови. Када се ради о испитивању 

инвентивног нивоа, текст стандарда се сматра 

општим техничким знањем, за разлику од 

припремних докумената (енг. preparatory documents). 

Неретко најближе стање технике чини стандард, док 

се разликујуће карактеристике (енг. distinguishing 

features) пронађу у другом стандарду или документу 

из друге, али блиске области технике. На крају 

презентације је закључено да се технички стандарди 

пре свега односе на интерфејс између производа који 

узајамно делују (комуникација, размена података, 

механичке и електричне карактеристике), док је сам 

проналазак заснован на стандарду привлачан за 

комерцијализацију јер обезбеђује тржиште и 

монопол истовремено, нарочито у случају унакрсног 

лиценцирања. Када се ради о претраживању и 

испитивању стандарда, релевантно стање технике, 

које укључује стандарде и пратећу документацију, 

као што су доприноси, типично има датум близак 

датуму подношења дате пријаве проналаска 

заснованог на стандарду, а стратегија претраживања 

обично започиње уским упитом који се касније 

шири. С друге стране се документација коју креирају 

организације које развијају стандарде (SDO)  третира 

као било које стање технике, а текст стандарда се 

сматра општим техничким знањем. На крају је 

наглашено да чак и старија техничка решења чија је 

примена зависила од развоја неке технологије, могу 

да резултирају стандардом, те могу бити релевантна 

за испитивање проналазака заснованих на стандарду.  

Други дан семинара започео је радионицом на 

тему прeтраживања проналазака заснованих на 

стандарду 3GPP. Типични ток претраге, према 

методологији ЕПО-а, подразумева утврђивање тога 

где, шта и како претраживати. Треба почети са уском 

изјавом претраживања, односно упитом, а касније 

наставити са претрагом целокупног текста путем 

кључних речи уз филтрирање упита помоћу 

библиографских података и додатних информација. 

У последњој фази сваког циклуса претраге врши се 

итеративна евалуација и адаптација упита изменом 

стратегије претраживања и проширењем упита 

уколико је то потребно. У случају претраге 

проналазака заснованих на стандарду као што је 

3GPP, претрага укључује касније састанке 

организација које развијају стандард (SDO), ради 

проналажења релевантних доприноса које је 

доставио подносилац предметне патентне пријаве, 

проналажења одговарајућих тачака дневног реда у 

извештајима са састанака вођених у периоду око 

датума подношења, као и анализу доприноса који 

одговарају тачкама дневног реда. Ради проналажења 

релевантних доприноса треба размотрити цитирања 

у доприносима и проверити све релевантне елементе 

састанака и тачака дневног реда. На крају треба 

консултовати портале за претрагу целокупног текста 

документа које објављују организације које развијају 

стандарде (SDO) ради проналажења додатних 

релевантних доприноса. Као пример, дато је 

претраживање документа EP13803949, подносилац: 

Chinese Academy of Telecommunication Technology 

где су као кључне речи коришћене следеће: 

Cooperative Multi-Point transmission (CoMP), 

Interference Measurement Resource (IMR), и Zero 

Power Channel State Info. Reference Symbols (ZP CSI-

RS). Као релевантан извор докумената коришћен је 

портал www.3gpp.org. Почетни индикатор је 

скраћеница PDSCH у називу проналаска, која се 

користи у вези са стандардом 3GPP и која означава 

Physical Downlink Shared Channel, као и то што 

подносилац често даје доприносе под називом CATT. 

Као посебна смерница може послужити то што 

позивне ознаке у захтевима означавају позицију 

ваздушног интерфејса која мора бити позната базној 

станици и мобилним терминалима, на основу чега се 

закључује да је проналазак заснован стандарду 3GPP. 

Наредне примере, документе WO2017099640A1, одн. 
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WO2015SE51339, је дао г. Омар Ал-Аскари из 

Шведског патентног завода. У првом случају 

утврђено је да је као стање технике релeвантан 

допринос број R1-100172, a за предметни 

проналазак, је утврђено да нема инвентивни ниво јер 

је захтев  1 сувише широк, док су у вези с другим 

проналаском наведена  два P, X документа у вези са 

стандардом 3GPP, поводом чега се повела дискусија 

у вези са врстом докумената стања технике који се 

наводе у решершном извештају. С тим у вези је 

закључено да се типично у решершном извештају 

наводе  Р и Е документи релевантни за новост, као и 

каснији документи који садрже релевантано 

техничко учење (Т), а који могу бити од значаја за 

касније пријаве. Када је реч о самом претраживању 

докумената патентни испитивач г. Пјер Гренбак 

(Pierre Groenback) учесник семинара из Данског 

патентног завода (DKPTO) навео је портал ETSI 

(www.etsi.org/standards),  који је релевантан за 

јединствено тржиште ЕУ који има опцију „change 

history”, као и већ поменути portal.3gpp.org, са 

опцијом „change request” који садржи корисне 

информације. На крају је као позитиван индикатор за 

оцену инвентивног нивоа наведено то што стандарди 

не бивају напуштени (ex post facto анализа), а као 

негативан индикатор може да послужи непостојање 

тржишног успеха стандарда. Затим је патентни 

испитивач г. Ален Дедовић, учесник семинара из 

Хрватског патентног завода (DZIV) дао пример 

документа ЕР1770593В1 који није директно везан за 

стандард, али који може имати везе са стандардима.   

Током другог дела другог дана наставило се са 

радом у групама, ком приликом је патентни 

испитивач г. Клаус Лоибнер (Klaus Loibner), учесник 

семинара из Аустријског патентног завода (АРО) 

изложио примере проналазака заснованих на 

стандарду који је предмет пријаве 

WO2008KR000044, одн. WO2008082262, након чега 

је патентни испитивач г. Луис Гарсија (Louis Garcia) 

учесник семинара из Шпанског патентног завода 

(ОЕРМ) изложио два примера проналазака 

примењених на рачунару који су предмет патентних 

пријава US20070245201, одн. US20090147951.  

Tрећи дан семинара је започео радом у групама 

ком приликом су представљене још неке базе 

докумената који могу бити релевантне за 

испитивање проналазака заснованих на стандарду, 

као што је база стандарда заснованих на патентима 

(ssopatents.org) и база научних публикација 

Универзитета Cornell (arxiv.org) код које чланци, 

типично из области математике и физике, не 

подлежу рецензији, а документи се зипују, одн. 

компримују ако им се не приступи током одређеног 

времена. Напоментуо је да је релевантан датум 

објаве стандарда датум постављања у базу, сем када 

се не договори посебно, што може бити случај код 

докумената доступних путем базе Epoquenet, када 

организације које се баве развијањем стандарда 

договарају тај датум са ЕПО-ом. 

Уследило је изношење закључака семинара који 

ће бити коришћени и за израду брошуре као 

завршног документа (енг. synthesis document). Том 

приликом је закључено да се технички стандарди, 

одн. индустријски стандарди, који прописију 

техничке услове које интерфејс између два техничка 

објекта, која међусобно делују, треба да испуни, 

разликују од регулаторних стандарда. Поред 

утврђивања датума објаве стандарда, као кључно 

питање је претраживање и испитивање техничких 

стандарда и пратеће документације. Стандарди 

представљају опште техничко знање према 

методологији ЕПО, а могу бити и добар извор стања 

технике. Међутим, документација може да буде 

толико обимна да  обухвата хиљаде страница текста, 

а често је тешко доступна преко интернета јер је 

зипована (комримована). Даље, за разлику од 

патентне документације, базе нису структурисане, 

одн. документи нису индексирани, нити су 

класификовани због чега се за формирање упита пре 

свега користе кључне речи. Додатну тешкоћу 

представља и то што су постојећи симболи 

патентних класификација сувише широки. Поред 

тога постоји и проблем са доступношћу информација 

заштићених путем уговора о поверљивости, као и с 

тим у вези, проблем подржаности захтева описом. У 

том смислу треба посебно водити рачуна о 

релативним појмовима као и генеричким, широким 

појмовима у патентној пријави. Међутим, без обзира 

на наведене изазове у вези са претраживањем и 

испитивањем проналазака заснованих на стандарду, 

закључено је да стандарди представљају важан извор 

техничких информација, и да типично бивају јавно 

доступни непосредно након подношења одговарајуће 

патентне пријаве. Стога би требало подстаћи 

организације које се баве стандардима и које их 

развијају да унапреде доступност и претраживање 

стандарда и пратеће документације.  

 Међузависност подржаности захтева описом, 

довољне откривености проналаска у 

пријави, очигледности, стручњака из 

одређене области и пословних тајни 

Госпођа Сира Нарголвала (Cyra Nargolwalla), 

патентни заступник, партнер заступничке куће 

Cabinet Plasseraud из Париза и госпођа Маријан 

Шафнер (Marianne Schaffner), адвокат партнер 

фирме Dentons из Париза одражале су током другог 

дана семинара презентацију за све учеснике 

семинара на тему односа патената и пословних тајни 

истичући да су ова два облика заштите у 
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супротности будући да пословна тајна подразумева 

поверљивост, док патентна заштита захтева 

откривање проналаска. У Сједињеним државама се, 

за разлику од Европе, захтева joш и откривање 

најбољег примера извођења (енг. best mode), као и 

свих подносиоцу познатих докумената стања 

технике (енг. duty to disclose). Без обзира на то што 

према Европском законодавству не постоји поменута 

обавеза откривања свег познатог стања технике, 

важно је да подносилац буде свестан ризика од 

поништаја или опозиције патента ако то не учини. 

Члан 39 ТРИПС-а, од 15. фебруара 1994. године 

прописује заштиту пословних тајни од присвајања, 

коришћења и откривања, као и услове које 

информација мора да задовољи да би се 

квалификовала као пословна тајна. Наиме 

информација мора бити тајна, мора имати 

комерцијалну вредност, а лице које је законито 

поседује и управља њоме мора предузети разумне 

мере да је одржи тајном. Међутим, до усвајања ЕУ 

Директиве 2006/943 о пословним тајнама,  ова област 

није била предмет хармонизације међународног 

законодавства, нити стандардизације. Директива 

предвиђа примену до 9. јуна 2018. за државе 

чланице, што међутим известан број земаља, као што 

су Холандија, Немачка и Пољска, још увек није 

учинио. Директива даље прописује да се пословном 

тајном сматра свака информација која има 

комерцијалну вредност  и за коју су предузете 

разумне мере заштите,за разлику од националног 

законодавства које је предвиђало између осталог, да 

пословна тајна не сме да буде опште позната или 

лако доступна лицима у одређеним пословним 

круговима, као и то да је само намера да се 

информација чува у тајности била довољна 

(Немачка). Такође, према директиви, реверзибилно 

инжењерство је начелно дозвољено, за разлику од 

немачког законодавства где је било прихватљиво у 

ограниченом броју случајева. Директива такође 

предвиђа мере за обезбеђење поверљивости током 

судске заштите пословних тајни, тиме што 

ограничава број људи који смеју да имају приступ 

судници, при чему је истакнуто да и ове мере не 

пружају високу поверљивост као што је то случај у 

САД. Када је реч о управљању пословним тајнама од 

стране предузећа наглашено је да оне свакако морају 

бити део стратегије интелектуалне својине, односно 

политике поверљивости. Поверљиве информације се 

морају класификовати и означавати као тајне, морају 

се успоставити процедуре за успостављање и 

одржавање поверљивости, на основу тзв. објективне 

и разумне потребе за поседовањем поверљиве 

информације од стране запослених (енг. need-to-know 

basis). Конкретно, мере треба да обухвате обуку 

запослених, раздвајање организационих јединица, 

као што су производња и развој, ограничење броја 

људи који имају приступ одређеним информацијама, 

коришћење уговора о поверљивости у регулисању 

односа са постојећим и новим запосленима, као и 

регулисање поверљивости у односу на запослене 

који напуштају фирму. Затим у мере спадају и 

регулисање поверљивости у односима са купцима, 

добављачима и спољним партнерима, као и 

регулисање поверљивости у оквиру информационих 

система путем регулисања приступа, интерних 

протокола и путем енкрипције, нарочито у вези са 

мобилним уређајима. Најзад мере треба да обухвате 

случај судске заштите тајни у случају њихове крађе, 

нпр. путем кризних протокола. Иако пословне тајне 

имају низ предности над патентима као што су 

потенцијално неограничена заштита и непостојање 

потребе за регистрацијом и трошковима у вези с 

њом, оне имају и бројне недостатке као што су 

тешкоће са дефинисањем, доказивањем и заштитом 

на суду, затим ограничено трајање у случају 

реверзибилног инжењерства или неовлашћеног 

откривања, као и са високим трошковима одржавања 

поверљивости. Стога је приликом одлуке о заштите 

информација патентом или пословном тајном 

потребно узети у обзир факторе као што су врста 

тржишта и животни век производа, природа 

информације (техничка или нетехничка), 

међународни аспект пословања који је резултат 

заштите интелектуалне својине, као и стратегија 

конкуренције. Напослетку је закључено да оба 

система имају предности, али да су патенти 

погоднији за заштиту техничких решења у вези с 

производом, уколико су испуњени у`слови 

патентибилности, док је техничка решења у вези с 

процесима често боље штитити као пословну тајну, 

будући да их је теже заштити на суду. Презентација 

је завршена статистиком која говори да већина 

предузећа у Европи прибегава заштити пословних и 

техничких информација путем пословне тајне.   

Тродневни експертски семинар на тему 

персонализованог лека, патената заснованих на 

стандарду и патентних захтева - производ добијен 

поступком је био прилика за учеснике националних 

завода не само за ближе упознавање с праксом како 

Европског патентног завода, тако и националних 

завода, већ и за размену искустава у испитивању 

пријава проналазака који долазе из прогресивних 

области, као што су фармација, биотехнологија и 

информационо-комуникационе технологије, у којима 

постоји стална потреба прилагођавања патентно-

правне праксе актуелним технолошким 

достигнућима.  
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕУ (ЕУИПО) 

21. LIAISON САСТАНАК О ЖИГОВИМА 

Аликанте, 2. до 3. априла 2019. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Марија Божић, помоћник директора 

 

Циљ предметног састанка био је да окупи 

експерте из завода за интелектуалну својину држава 

чланица ЕУ, завода за интелектуалну својину држава 

кандидата, завода држава чланица EFTA-е и 

удружења корисника који би размотрили стручна и 

техничка питања у вези пројеката које спроводи 

ЕУИПО. Наведени састанак такође представља 

платформу за упознавање са припремним радом 

експерата из радних група у оквиру европских 

пројеката сарадње.  

Састанак је започео усвајањем агенде и 

закључака са претходног, 20. Liaison састанка о 

жиговима.  

У наставку је изложен извештај о напретку у 

реализацији Статешког плана за 2020. годину и 

Радног плана за 2019. годину. Учесници су упознати 

са побољшањeм радног окружења и повећањeм броја 

просторија ЕУИПО-а, повећањем задовољства 

корисника услугама које пружа ЕУИПО, смањењем 

употребе папира, напретком у коришћењу ЕУИПО 

дигиталних алата и база података у које је уложено 

17,8 милиона евра, повећањем броја завода који 

користе TMview, Designview, TMclass. Очекивани 

број ЕУ пријава жигова у 2019. години је 158.565, 

очекивани број класа за које се подносе пријаве 

жигова је 396.413, очекивана реализација плана до 

краја 2019. године је 91%.  

Када је у питању Стратешки план односно план 

развоја ЕУИПО-а до 2025. године, преко 60 

екстерних корисника путем интернета изнело своје 

мишљење и идеје. Предлози су се углавном 

односили на сарадњу са националним и регионалним 

заводима и међународним организацијама, на борбу 

против кривотворења и пиратерије, на стварање 

ефикасног и поузданог система интелектуалне 

својине, на хармонизовање алата и праксе. 

Одржан је округли сто на тему транспоновања 

нове Директиве о жиговима, усклађивања 

Мадридског система за међународну заштиту жигова 

и указано је на проблеме у вези испитивања нових 

типова знакова. Изнети су предлози за поступак 

испитивања првенствено холограмских и звучних 

знакова. Представници завода држава чланица, 

држава кандидата и посматрача упознали су 

присутне са ситуацијом у погледу усаглашености 

свог националног законодавства са одредбама нове 

Директиве о жиговима. Представник Завода 

Републике Србије обавестио је присутне о томе да је 

Закон о жиговима делимично усаглашен са новом 

Директивом, као и да су у току припреме за рад на 

изменама и допунама закона које ће имати за циљ 

потпуно усаглашавање са овом Директивом. 

Представник немачког завода одржао је 

презентацију на тему испитивања нових врста 

знакова, а имајући у виду да нова Директива не 

поставља као услов графичко представљање. 

Испитивање нових врста знакова се обавља уз помоћ 

Бечке класификације, превода знака, описивања 

знака и коришћења кључних речи за претраживање.  

Наведене су кључне речи за претраживање 

звучних знакова, на пример: 

 

 
 

Опис звучног знака: 

откуцаји срца 

динамичан 

четири тона 

ЕКГ (електрокардиограм) 

фанфаре 

шкрипав     

Покретни знаци: 

 

 
 

Опис: 

Магла 

Струјање магле 

Степеновање боја 

Обојена пара 

ватромет 
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Представљен је програм усаглашавања праксе 

CP8 који се односи на употребу жига у облику који 

се разликује од оног који је регистрован. У току је 

рад на овом програму кроз радне групу коју чине 

представници завода неколико држава чланица. На 

радној групи су предложени примери који су 

предмет оцене: 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Представљен је програм усаглашавања праксе 

CP9 који се односи на питање дистинктивности 

тродимензионалних знакова који садрже и друге 

елементе, а облик сам по себи није дистинктиван. 

Приказани су примери који су предмет процене 

дистинктивности у зависности од положаја 

дистинктивног елемента: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подлистак ГИС 2019/5 

Supplement IPG 2019/5 

220 ЗИС / RS / IPO 

 

                                         
 

                                               

 

                                                     
 

 

                                       
 

 

 

Предлог дескрип. елемента      измена неких фиг. елемената      измена фигуративних елемената 
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Измена фигуративних елемената                                               уједначена боја и изостанак  

                     уз додавање дескрип. вербалних елемената                              посуде са млеком 

 

                                         
 

 

Одржан је округли сто на тему примене 

усаглашаних принципа праксе СР5 који се односе на 

начин поступања са недистинктивним, или 

елементима знакова који су слабог степена 

дистинктивности, приликом испитивања релативних 

разлога за одбијање заштите. 

Представник Завода Републике Србије навео је 

том приликом да су наведени принципи у складу са 

досадашњом праксом Завода за интелектуалну 

својину, иако нису формално прихваћени. Истакао је 

да су суштински исти ставови по питању 

дистинктивности изложени у Методологији 

поступања која се налази на сајту Завода. 

Принципи заједничке праксе CP5 ЕУИПО 

Принципи CP5 имају за циљ усаглашавање 

праксе држава чланица у погледу утицаја 

недистинктивних/слабих елемената знакова на 

процену њихове сличности односно вероватноћу 

настанка забуне, под условом да су робе/услуге на 

које се ти знаци односе идентичне. 

Циљеви наведених принципа су: 

1. Одређивање знакова који су предмет процене 

дистинктивности: ранији знак (и/или његови 

делови) и/или каснији знак (и/или његови 

делови); 

2. Одређивање критеријума за процену 

дистинктивности знака (и/или његових 

елемената); 

3. Одређивање утицаја на вероватноћу настанка 

забуне у случају да заједнички елементи 

знакова имају низак степен дистинктивности; 

4. Одређивање утицаја на вероватноћу настанка 

забуне  у случају када заједнички елементи не 

поседују дистинктивност.  

Предмет ових принципа је утицај 

недистинктивних/слабих елемената знакова као 

један од фактора који треба узети у обзир приликом 

процене вероватноће настанка забуне. 

Иако постоје многи фактори који могу имати 

утицај на вероватноћу настанка забуне, као што су 

доминантни елементи знакова, степен пажње 

релевантне јавности, коегзистенција, ситуација на 

тржишту, породица жигова и сл., циљ ових принципа 

није да утврде који су сви ти фактори или који су 

критеријуми за њихову процену или која је њихова 

међузависност. У складу са тим, циљ није процена 

укупне вероватноће настанка забуне, већ процена 

само једног од њених суштинских делова.  

Није обухваћено предметним принципима: 

1. Процена стечене дистинктивности кроз 

употребу и/или репутацију: у циљу овог 

пројекта, претпоставља се да не постоје докази 

и/или захтев и/или претходно знање да било 

који од знакова има репутацију или 

дистинктивност стечену кроз употребу. 

2. Сагласност у погледу фактора који се узимају у 

обзир приликом процене вероватноће настанка 

забуне. 

3. Сагласност о међусобном утицају између 

процене дистинктивности и других фактора 

који се узимају у обзир приликом процене 

вероватноће настанка забуне. 

4. Питања језика: сматра се за потребе овог 

пројекта да знакови који садрже вербалне 

елементе који немају уопште или имају низак 

степен дистинктивности на енглеском, да 

немају дистинктивност или да имају низак 

степен дистинктивности на свим језицима ЕУ и 

да их разумеју национални заводи.  

Приликом процене вероватноће настанка 

забуне, процењује се дистинктивност ранијег знака у 

целини, дистинктивност свих елемената ранијег 

знака и каснијег знака, посебно узимајући у обзир 

њихове заједничке елементе. 

Такође, приликом процене дистинктивности знака 

код оцене сличности, примењују се исти критеријуми за 

одређивање дистинктивности по апсолутним основима. 

Међутим, код испитивања релативних разлога, ови 

критеријуми се користе не само да одреде да ли постоји 

минимум дистинктивности, већ и за разматрање 

различитих степена дистинктивности.  
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Вероватноћа настанка забуне када 

заједнички елементи знакова имају низак степен 

дистинктивности 

У случају да знаци поседују заједнички елемент 

слабог степена дистинктивности, процена 

вероватноће настанка забуне треба да се усмери на 

утицај неподударајућих елемената знакова на укупан 

утисак који они остављају. Узеће се у обзир 

разлике/сличности и дистинктивност елемената који 

се не подударају.   

Постојање истог елемента који поседује низак 

ниво дистинктивности неће обично довести до 

вероватноће настанка забуне.  

Међутим, може настати вероватноћа забуне: 

1. ако остали елементи знакова имају низак или 

подједнако низак степен дистинктивности или 

безначајан визуелни утицај, а укупан утисак 

знакова је сличан  

или  

2. ако је укупан утисак знакова врло сличан или 

идентичан. 

 

 

 

 

Примери: 

Ранији жиг Предметни жиг Робе/услуге 
Вероватноћа 

настанка забуне 

 

MORELUX  

 

 

INLUX 

 

Кл. 44: 

нега лепоте 

 

не 

 

COSMEGLOW  

 

 

COSMESHOW 

 

Кл. 03:  

козметика 

 

да 

 

DURALUX 

 

VITALUX 

 

Кл. 44:  

нега лепоте 

 

не 

 

 

 

 

Кл. 32:  

воћни сокови 

 

 

не 

 

 

 

Кл. 9:  

кредитне картице 

 

не 
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Кл. 32:  

воћни сокови 

 

не 

 

 

 

Кл. 9:  

кредитне картице 

 

не 

 

 

 

Кл. 11:  

фрижидери 

 

да 

 

 

 

Кл. 43:  

услуге смештаја за 

време одмора 

 

да 

 

 

Одређивање утицаја на вероватноћу 

настанка забуне у случају када заједнички 

елементи знакова не поседују дистинктивност. 

Када знаци имају заједнички елемент који не 

поседује дистинктивност, процена вероватноће 

настанка забуне треба да се усмери на утицај 

неподударних елемената на укупан утисак знакова. 

Треба узети у обзир сличности/разлике и 

дистинктивност неподударних елемената. 

Ако подударност постоји само у 

недистинктивним елементима не постоји 

вероватноћа настанка забуне. 

У случају да знаци садрже и друге фигуративне 

и/или вербалне елементе који су слични, постоји 

вероватноћа настанка забуне ако је укупан утисак 

знакова врло сличан или идентичан. 
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Примери: 

Ранији жиг Предметни жиг Робе/услуге 

Вероватноћа 

настанка 

забуне 

 

GREENGRO 

 

GREENFLUX 

 

Кл. 19: 

грађевински материјали 

Кл. 37:  

грађевинске услуге 

 

не 

 

BUILDGRO 

 

BUILDFLUX 

 

Кл. 19: 

грађевински материјали 

Кл. 37: 

грађевинске услуге 

 

не 

 

 

 

Кл. 9:  

мобилни телефони 

 

не 

 

 

 

Класа 36: 

финансијске услуге 

 

не 

 

 

 

Кл. 29:  

риба 

 

не 

 

CRE-ART 

 

PRE-ART 

 

Кл. 41:  

Услуге уметничких 

галерија 

 

да 

 

TRADENERGY 

 

TRACENERGY 

 

Кл. 9:  

колектори соларне 

енергије за производњу 

струје 

 

да 

 

 

 

Кл. 9:  

колектори соларне 

енергије за производњу 

струје 

 

да 
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У даљем току састанка члан Одбора за жалбе 

ЕУИПО-а одржао је презентацију у којој су 

представљене најновије одлуке Одбора за жалбе, 

посебно оне које су имале за предмет 

дистинктивност фигуративних знакова који садрже 

дескриптивне и/или недистинктивне вербалне 

елементе.  

Заштита је одбијена поред осталог и следећим 

знацима због недостатка дистинктивности: 

 

 

 

 

     
 

 

 

Представник ЕУИПО-а одржао је презентацију 

која је имала за тему одлуке по пријавама које 

садрже нове типове знакова. Наведено је да су од 47 

поднетих пријава за звучне знаке у периоду од 

01.10.2017. до 25.02.2019. године, 2 одбијене, 14 их је 

регистровано, а 3 пријаве су повучене. Две пријаве 

које су одбијене, одбијене су због недостатка 

дистинктивности. У истом временском периоду 

поднета је 51 пријава за покретне знаке, од којих је 

10 одбијено, а 22 су регистроване. Пријаве су 

одбијене такође због недостатка дистинктивности. У 

периоду од 01.10.2017. до 25.02.2019. године поднето 

је 20 пријава за мултимедијалне знаке, од којих је 

једна одбијена због недостатка дистинктивности, а 

13 је регистровано. Поднете су 2 пријаве за 

холограмске знаке, од којих је једна регистрована, а 

друга је у поступку.  

Осталих пријава за нове врсте знакова било је 

13, од којих је 7 регистровано. Међу њима се 

нарочито истичу такозвани: „TRACER MARKSˮ који 

представљају знаке састављене од обојених линија 

или нити које се примењују на одређене производе – 

цеви, траке, што је популарно посебно у текстилној 

индустрији. 
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА 

OS21-2018 СЕМИНАР „ПРЕДИЈАГНОЗА ИС – УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ПРАКСЕˮ 

Будимпешта, 3. и 4. априла 2019. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Јелена Тешић, саветник Одсек за хемију и хемијску технологију 

Јованка Самарџић, самостални саветник Одељење за жигове 

 

Семинар Европске патентне академије 

„Предијагноза ИС – унапређење знања и праксе“, 

(“IP pre-diagnosis - enhancing knowledge and 

practice”), одржан је од 3. до 4. априла 2019. године у 

Будимпешти, а присуствовало му је 27 учесника из 

14 земаља чланица Европске патентне организације 

(ЕПО). Семинар је одржан у сарадњи са Мађарским 

заводом за интелектуалну својину (HIPO), а циљ је 

био да учесници практично прођу кроз различите 

фазе услуге Предијагнозе интелектуалне својине 

(ИС) намењене малим и средњим предузећима 

(МСП). Ове разговоре омогућили су модератори од 

којих је по један у свакој групи био из националног 

завода, док је други модератор био из привреде 

(МСП). 

Учеснике је на почетку семинара поздравио 

заменик директора HIPO Gàbor Németh. Он је рекао 

да је европски патент важан за проналазаче који 

траже заштиту у више земаља и да се очекује и 

ступање на снагу новог система унитарног патента. 

Његово ступање на снагу зависи од одлуке немачког 

суда. Он је такође указао да национални заводи 

морају да буду проактивни, иду код клијената, 

развијају нове производе и услуге јер клијентима 

није довољна само традиционална комуникација. 

Ово захтева и нове вештине запослених у 

националним заводима које могу да се стекну и кроз 

тренинг на ЕПО семинарима. Katarina Kubicek 

испред ЕПО-а је рекла да је овај семинар пети и 

последњи у низу у оквиру програма подршке ЕПО 

(IP support frame). Нови стратешки план ће изаћи 

првог јула ове године. 

Семинар је отпочео презентацијом Laurent 

Bédelа, представником компаније Еlbé technologies 

која се бави консалтингом у области истраживања и 

развоја. Поред тога он је предузетник и за друге 

технологије: технологије за електронске компоненте, 

композитне материјале, смештање испарљивих 

течности, итд. Овај предузетник, по струци доктор 

хемијских наука, је у Француској био корисник две 

Предијагнозе ИС (енгл. IPD), има више од 200 

патената, а говорио је и на семинару Предијагнозе 

ИС одржаном у Београду. Он је указао да компаније 

морају стално да расту и праве новац јер иначе 

пропадају. Предузетник може да се подржи не само 

информацијама о патентом систему, већ и осталим 

правима ИС, подацима о конкуренцији, итд. 

Предузетници су вође које раде у променљивом 

пословном окружењу и морају да доносе одлуке и 

предузимају ризике. Због тога је важно да им се 

укаже не само на могуће ризике, већ и да им се дају 

предлози како да уграбе прилике. Затим је дао 

пример технологије која је решила проблем његовог 

клијента, произвођача квалитетног новинског 

папира, који је због великих флуктуација цене гаса, 

као енергента за сушење папира, донео одлуку да 

користи биомасу као енергент. Laurent Bédel је 

решио проблем коришћења биомасе као енергента 

(папирни муљ), који није смео да се одлаже као 

отпад због велике количине тешких метала у њему. 

Он је идентификовао талк, као једну од компоненти 

у овој биомаси која је могла да се искористи у 

индустрији аутомобила и индустрији пластике. 

Развио је нову технологију добијања сферичних 

честица које су могле да се користе као 

флуидизирајући агенс за коју је поднео ПЦТ и 

пријаву патента у Француској и САД. Нова 

технологија је клијенту омогућила уштеду од 4 

милиона евра годишње.  

Колегиница Наташа Миловановић, начелник 

Одељења за машинство, електротехнику и општу 

технику у нашем заводу, изложила је презентацију 

на тему „Постављања границе у оквирима услуге 

предијагностике, где се ова услуга завршава а 

почиње рад професионалних заступника“. На основу 

вишегодишњег стеченог искуства у давању услуга 

предијагностике указала је најпре на потенцијална 

очекивања корисника ове услуге. Наиме, уочено је 

да, са једне стране, има корисника који од завода као 

пружаоца услуге очекују да добију максимум, почев 

од правног савета, прекo решења конкретних 

проблема, до „пријатеља“ унутар институције на чије 

услуге могу по потреби да рачунају. Са друге стране, 

има корисника који немају очекивања од ове услуге 

полазећи од тога да услугу пружа државни орган. 

Дат је савет да се од почетка корисницима услуге 

јасно стави до знања шта је смисао услуге и какву 

корист фирма може да очекује, указати да је то пре 

свега алат за подизање свести о вредновању права 

ИС. Треба указати да ова услуга никада није израда 

нацрта и попуњавање пријаве патента, жига или 

дизајна, како то корисници некада очекују, већ корак 
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у поступку иницирања предузимања правних акција 

ради заштите ИС. У пракси се дешава да странка 

тражи да им стручно лице из завода уради пријаву за 

заштиту права, у ком случају се, због погрешно 

протумачене улоге завода, може прекинути пружање 

услуге. Са друге стране, компанија може да очекује 

да кроз предијагностику добије објективну и стручну 

анализу са препорукама и саветима које акције 

предузети у погледу идентификованих 

потенцијалних права нтелектуалне својине 

компаније. Пружа се увид у разумевање конкурентне 

предности на тржишту која се може стећи кроз 

потенцијал права ИС, као и јасна слика свих 

трошкова у поступку заштите тих права. Указано је 

на важност давања дисклејмера који се даје на 

почетку извештаја предијагностике, а садржи 

напомену да извештај није званичан став завода већ 

само препорука коју дају експерти, заснована на 

чињеницама утврђеним током заједничког састанка, 

као и да не може да замени услуге и савете 

професионалних заступника у области ИС. Како се 

кроз услугу предијагостике корисницима пружају 

важне информације које им могу помоћи у развоју 

стратегије ИС, добијени извештаји представљају 

важан извор ускостручног знања од значаја за 

пословање МСП. Са друге стране, од посебног су 

значаја услуге заступника у области ИС, које се не 

преклапају са услугама које пружа завод, већ су 

њихове активности традиционално усмерене на 

подношење пријава и правно заступање привредних 

субјеката пред заводом и судом. Урађена 

предијагностика ИС може бити од велике помоћи  

заступницима у њиховом раду, пре свега кроз дате 

препоруке у погледу права ИС. У  извештају се као 

стандардан прилог доставља листа професионалних 

заступника, уз строги савет да подношењу пријаве за 

патент приступе уз асистенцију патентног 

заступника. Патентни заступник ће, примера ради, 

знати да препозна да ли постоји новост производа 

који би био предмет патентне заштите, затим да ли 

се повређује нечије право ИС или дати савет како да 

се у уговор са запосленима унесе класузула о ИС. 

Закучак је да мора да постоји отворена комуникација 

свих учесника у поступку заштите ИС, да се услуге 

предијагностике разликују од услуга које пружају 

професионални заступници, при чему су оне 

међусобно компламентарне на начин да и једне и 

друге служе потребама МСП. 

Своје искуство на исту тему изложио је и 

представник завода за патенте Исланда, Jón 

Gunnarsson. Он је истакао да, док МСП може бити 

заинтересована или не за услугу предијагностике, 

заступници за права ИС могу да осете да их 

могућност пружања те услуге „угрожава“, улазећи на 

њихов терен и да се преклапа са њиховим услугама, 

јер је иста циљна група корисника. Изложио је 

анализу значаја услуга дијагностике ИС за исландски 

завод, да ове услуге са једне стране јачају завод (кроз 

кооперацију са ЕПО-ом, креирањем методологије 

поступања, успостављањем односа за МСП), а са 

друге стране систем има слабости (интерно знање се 

примењује на конкретне пријаве ИС, мали број 

запослених у заводу недовољан да покрива и услуге 

дијагностике). Док су са једне стране уочене 

предности увођења услуге (услуге су успешно 

реализоване) са друге стране је уочено да се на 

пример заступници за права ИС осећају угрожено. 

Национални заводи немају улогу да стварају посао 

заступницима ИС, са чијим услугама у једном 

сегменту долази до преклапања: и једни и други 

имају за циљ подизање знања о правима ИС међу 

МСП, као и боље управљање тим правима што за 

последицу има већи број регистрованих права. 

Пословање и једих и других усмерено је ка истом 

циљу, али услуге се не преклапају. Компаније често 

не препознају значај ИС па нису спремне да плате 

њихову заштиту. Услуге дијагностике ИС могу бити 

мост који у том правцу повезује заступнике и завод, 

јер указују на значај заштите и улогу заступника у 

реализацији заштите. Закључак је да између завода и 

заступника треба да постоје односи кооперације а не 

конфронтације (сучељавања), као и да заступници 

имају улогу у предијагностици тиме шт се даје савет 

када и како МСП треба да ангажују заступнике, шта 

треба имати у виду при избору заступника, уз 

напомену да ЗАВОД НЕ СМЕ ПРЕПОРУЧИВАТИ 

КОНКРЕТНОГ ЗАСТУПНИКА. 

Практичан рад током семинара извођен је 

поделом учесника у три групе. У првој групи 

модератори су били Jón Gunnarsson, менаџер 

комуникација у Исландском заводу за патенте и 

Laurent Bédel, предузетник из Француске; у другој 

групи је улога модератора поверена Наташи 

Миловановић, начелнику Одељења за машинство, 

електротехнику и општу технику и Јелени Каралејић, 

стручњаку за маркетинг и комуникације из фирме 

BUCK у Србији, док су рад са трећом групом 

преузели Cemil Başpınar, заменик директора Турског 

завода за патенте и жигове и Murat Topçu, оснивач и 

CEO фирме Bama Technology Co. из Турске. 

Први заједнички корак у свим групама је био 

разговор са CEO и указивање на корисност услуге 

Предијагнозе ИС, као и задатак да се придобије да 

прихвати услугу завода. У другој групи ови 

разговори су вежбани као „телефонски позиви“, док 

су у трећој групи (ради се о групама у којима су 

учестовали представници српског завода) разговори 

вежбани кроз посету предузећу. Други корак је био 

интервју са CEO након успешно договорене 

Предијагнозе ИС. Учесницима је пре семинара дат 
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конкретан пример фирме са бројним подацима о 

фирми (case study) на основу којих би они затим 

требало да саставе свој извештај. Након припреме 

извештаја у трећем кораку вежбе, у четвртом кораку 

је требало излагати свој извештај CEO. Учесници су 

могли да бирају са каквим CEO ће разговарати: нпр. 

оним који сматра да ће га бављење заштитом ИС 

одвући од развоја нових, иновативних производа, 

који жели да прода своју компанију, који жели да 

преда своју компанију ћерци и зету, који је већ 

размишљао да треба своје проналаске да заштити 

патентом, који сматра да патент може да се добије 

само за неки врхунски проналазак, итд. На крају свих 

корака прављени су закључци и указивано на 

позитивне стране и недостатке у излагањима и 

разговорима. У другој групи је предложено да се при 

првом кораку позива фирми да користи услугу 

Предијагнозе ИС испољи позитиван став и 

представник завода представи и каже како је дошао 

до фирме. Као кључне речи у разговору треба да 

фигуришу: конкурентност, заштита, додата вредност 

нематеријалне имовине (ИП), кредибилитет 

инвеститорима, корисницима, подручја за 

побољшање које могу бити предложена, бесплатан 

приступ ИПД-у, важност код промене у власништву, 

управљању, лансирању нових производа, 

презентација других врста ИП-а, власништво над веб 

страницама, ИП права, „клијенти цене вашу ИП 

online“ (диве се вашим производима, дизајну итд.). 

Током интервјуа постављати питања, али давати и 

информације, поменути реверзибилну технологију, 

SWOT анализу, фокусирати се на стварима које су 

добре у фирми, а затим на простор за побољшање, 

објаснити техничку терминологију као што је стање 

технике, ИПД, различите врсте ИП, откривање ИП и 

евиденцију о створеном ИП као и непосредне ефекте 

неформалних врста ИП (повјерљивост, know- how, 

итд.). У раду треће групе је поред модератора из 

Турске, као испомоћ током оба дана активно 

учествовао и Antoine Rety из ЕПО-а, који је 

усмеравао учеснике радионице и подстицао их на 

коментаре после сваке одигране улоге. Док је од 

активног учесника радионице тражио да 

прокоментарише лични осећај након одигране улоге, 

остале чланове групе је питао за анализу са позиције 

посматрача и предлог могуће корекције изведеног 

наступа. Чланови групе су истовремено позивани да 

изнесу своја искуства из дијагностике и на тај начин 

размене искуство са другима. Тако је, на пример, 

представница албанског завода код питања како 

долази до клијената којима се пружа услуга 

предијагностике, навела да је раније била службеник 

банке и да је задржала списак свих бивших клијената 

које сада позива и анимира да прихвате услуге 

предијагностике.    

Након завршеног рада по радионицама, Jón 

Gunnarsson из Исландског завода за патенте је 

одржао презентацију о сарадњи са ТТО (центрима за 

трансфер технологије) и посредницима у пословању, 

приликом испоручивања услуге предијагностике. 

Ова сарадња је битна стога што пословни људи имају 

поверења и спремнији су да слушају када се у процес 

услуга које пружају заводи укључе и посредници у 

пословању који знају реалне потребе компанија. 

Центри за трансфер технологије и посредници у 

пословању послују са компанијама које су циљна 

група предијагностике на дневној бази, тако да су 

већ одраније умрежени и могу да појасне услуге 

ИПД потенцијалним корисницима. Као пример 

посредника у пословању наведени су привредне 

коморе (попут Eurochambers), иновациони центри, 

старт-ап акцелератори, иновативни универзитети, 

центри за трансфер технологије. Цитирао је Peter F. 

Drucker-a, америчког консултанта за менаџмент: 

„само су две ствари у пословању које праве новац – 

иновације и маркетинг, све друго је трошак.“ На 

крају је указано на значај постојања повратне 

информације од стране корисника услуга и 

посредника у пословању, потребно је проверити да 

ли су подносили захтеве за нове услуге, да ли су 

регистровали права ИС или узели учешћа у 

повезаним дешавањима, да ли су даље промовисали 

ове услуге. У том смислу, рад се никада не завршава, 

стално се ради на побољшању услуга 

предијагностике.     

На крају другог дана семинара Gàbor Németh је 

дао преглед сарадње са посредницима у пословању и 

центрима за трансфер технологије (ТТО) ради 

извођења Предијагнозе ИС. По њему су основи за 

извођење ове услуге знање из ИС, методологија ИПД 

и на крају развој пословања. Изазови, када су у 

питању национални заводи, су знања у области 

развоја пословања и недовољно људства, док је 

проблем, када партнери обављају овакву услугу 

недовољно знање из права ИС, методологије ИПД, 

контрола квалитета и стална потреба за подршком. 

За HIPO би потенцијални партнери посредници били 

регионалне привредне коморе, агенције за иновације, 

инфо тачке, независни експерти (заступници) и ТТО. 

У Мађарској је направљен нов приступ овој теми. 

Направљен је тендер за развој универзитетског 

иновационог екосистема у који би било укључено 15 

универзитета. Oвај систем би функционисао као оne-

stop-shop за све услуге укључујући подршку 

иновацијама, развој предузетништва, ИС и ИПД. У 

првој фази је изабрано 7 универзитета који имају 

капацитет за учешће (Debrecen, Pécs, Szeged, ELTE, 

BME, Óbuda, Semmelweis). У другој фази ће бити 

отворено за пријављивање и других универзитета. 

Краткорочни резултати који би требало да 
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проистекну из таквог система су потпуна регионална 

покривеност услугама подршке иновацијама, 

смањење граница између професионалне подршке и 

МСП, боље искоришћавање јавних улагања у Р&Д и 

људске ресурсе у ТТО. Дугорочно би требало да 

побољша иновативне активности у земљи и да такво 

пословање буде већи део БДП-а. Када је у питању 

ИПД он би био доступнији МСП, повезан са другим 

услугама и имао би дугорочније финансирање. 

Cemil Başpınar из турског завода дао је преглед 

њихове сарадње са посредницима у пословању ради 

извођења ИПД услуге. У Турској се ова услуга 

назива HEZARFEN што је сложеница од персијске 

речи hezar што значи 1000 и арапске речи fen што 

значи наука, а означава некога ко покрива многе 

(научне) области. Ова услуга постоји од 2007., а до 

сада ју је искористило више од 500 фирми. Стални је 

део владиног акционог плана. Потенцијални 

партнери турског завода су коморе, индустријске 

зоне, технолошки паркови, развојне агенције, ТТО, 

PATLIB центри и секторски кластери. Сарадња са 

њима даје смернице у специфичним регионалним 

условима, олакшава видљивост и повећава 

кредибилност услуге. Први контакт завод остварује 

са генералним секретаром, а затим и са 

председником коморе различитих региона или 

градова. Пројекат се приказује као активност коморе, 

а HEZARFEN се промовише на некој од регионалних 

или локалних церемонија доделе ИП награде (kick-

off meeting). Прави се презентација пројекта, прес 

конференција и потписивање уговора о сарадњи. 

Сарадња је успешна у почетној фази, али касније 

заинтересованост опада. Долази до мењања 

менаџмента и људи у коморама и зато је присуство 

PATLIB центара у њима критично. И поред тога 

сарадња турског завода са партнерима омогућава 

ефикаснију услугу ИПД, подизање свести о значају 

ИС како у комори тако и у региону, развој мрежа за 

сарадњу са МСП и веза за сарадњу са коморама на 

другим пројектима. 

Семинар је затворила Katarina Kubicek испред 

ЕПО-а која је рекла да се ефекти ИПД услуге прате и 

након њеног извршења кроз евалуационе обрасце и 

упитнике као и кроз активности МСП које су 

уследиле након ИПД (подношење пријава или захтев 

за другим услугама завода). Економски бенефити за 

МСП су боље разумевање и управљање правима ИС, 

примена препорука из извештаја ИПД, регистрација 

права ИС, њихово укључивање у уговоре с 

партнерима, бољи приходи и приступ финансијским 

средствима. ИПД олакшава комуникацију МСП са 

испитивачима у националним заводима, 

заступницима, ТТО и другим ИП стручњацима, 

приступ семинарима и омогућава мање издатке за 

ангажовање професионалне помоћи. У Француској 

пакет  “Coaching IP” обухвата Предијагнозу ИС 

(ИПД), IP Pass, која омогућава да након ИПД 

предузеће добије до 3 услуге за 50% мању цену 

(решерш, уговорна услуга, стратегија развоја ИС, 

стратегија извоза, студије патентибилности), и IP 

Master Class индивидуалну подршку за CEO током 6 

месеци укључујући подучавање од стране стручњака 

за ИС како да искористи ИС и направи једну 

стратегију ИС. Закључак је да треба бити активан у 

идентификацији потенцијалних корисника ИПД, 

показати им конкретне примере и резултате кроз 

сведочења других корисника и заинтересовати их за 

заштиту права ИС. 
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