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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and
international organisations
КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3)
AD Андора
AE Уједињени Арапски
емирати
AF Авганистан
AG Антигва и Барбуда
AI Ангила
AL Албанија
AM Јерменија
AN Холандски Антили
АО Ангола
AR Аргентина
AТ Аустрија
AU Аустралија
АW Аруба
AZ Азербејџан
BA Босна и Херцеговина
BB Барбадос
BD Бангладеш
BE Белгија
BF Горња Волта
BG Бугарска
BH Бахреин
BI Бурунди
BJ Бенин
BM Бермуди
BN Брунеј Даресалам
BO Боливија
BR Бразил
BS Бахами
BT Бутан
BV Буве Острва
BW Боцвана
БY Белорусија
BZ Белизе
CA Канада
CD ДР Конго
CF Централноафричка
Република
CG Конго
CH Швајцарска
CI Обала Слоноваче
CK Кук Острва
CL Чиле
CM Камерун
CN Кина
CО Колумбија
CR Костарика
CU Куба
CV Зеленортска Острва
CY Кипар
CZ Чешка Република
DE Немачка
DJ Џибути
DK Данска

DM Доминика
DO Доминиканска Pепублика
DZ Алжир
EC Еквадор
ЕE Естонија
EG Египат
ЕH Западна Сахара
ЕR Еритреја
ЕS Шпанија
ЕТ Етиопија
FI
Финска
FJ
Фиџи
FK Фокландска Острва
FO Фарска Острва
FR Француска
GA Габон
GB Велика Британија
GD Гренада
GЕ Грузија
GH Гана
GI Гибралтар
GL Гренланд
GM Гамбија
GN Гвинеја
GQ Екваторијална Гвинеја
GR Грчка
GS Јужна Џорџија и Јужна
Сендвичка Острва
GT Гватемала
GW Гвинеја-Бисау
GY Гвајана
HK Хонг Конг
HN Хондурас
HR Хрватска
HT Хаити
HU Мађарска
ID Индонезија
IE
Ирска
IL Израел
IN Индија
IQ Ирак
IR Иран
IS
Исланд
IT
Италија
JM Јамајка
JO Јордан
JP Јапан
KE Кенија
KG Киргизија
KH Камбоџа
KI Кирибати
KM Коморска Острва
KN Сент Киц и Невис
KP ДНР Кореја

KR Република Кореја
КW Кувајт
КY Кајманска Острва
KZ Казахстан
LA Лаос
LB Либан
LC Сент Лусија
LI Лихтенштајн
LK Шри Ланка
LR Либерија
LS Лесото
LT Литванија
LU Луксембург
LV Летонија
LY Либија
МА Мароко
МC Монако
ME Црна Гора
МD Молдавија
МG Мадагаскар
МК Северна Македонија
МL Мали
ММ Мијанмар
MN Монголија
МО Макао
МP Северна Маријанска Острва
МR Мауританија
МS Монтсерат
МТ Малта
МU Маурицијус
МV Малдиви
МW Малави
МX Мексико
МY Малезија
MZ Мозамбик
NA Намибија
NЕ Нигер
NG Нигерија
NI Никарагва
NL Холандија
NO Норвешка
NP Непал
NR Науру
NZ Нови Зеланд
ОМ Оман
PA Панама
PE Перу
PG Папуа Нова Гвинеја
PH Филипини
PK Пакистан
PL Пољска
PT Португалија
PW Палау Острва
PY Парагвај

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

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

-

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

Број документа
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Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document
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Number assigned to the application
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Filing date of the application
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(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Number and filing date of the international application

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

(87)

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

Датум и број пријаве европског патента
Датум и број објаве признатог европског патента

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

(96)

Date and number of the European patent application

(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)
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Corrected title page of an B document (B1, B2)
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Complete reprint of an B document (B1, B2)
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Petty patents
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I2
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Објава признатог сертификата о додатној заштити
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A23L 2/39 (2006.01)
(11) 2018/1589 А2
(21) P-2018/1589
(22) 19.02.2019.
(54) SUVI KONCENTRAT ZA PRIPREMU
OSVEŽAVAJUĆEG ENERGETSKOG NAPITKA
BEZ ŠEĆERA, BEZ KALORIJSKE VREDNOSTI
SA ZASLAĐIVAČIMA I POSTUPAK ZA
NJEGOVO DOBIJANJE
(71) TURANJANIN, Tijana, Vladimira Rolovića 12,
34000 Kragujevac, RS
(72) TURANJANIN, Tijana, Vladimira Rolovića 12,
34000 Kragujevac, RS
(57) Prijava patenta se odnosi na suvi koncentrat za
pripremu energetskog osvežavajućeg napitka bez šećera,
bez kalorijske vrednosti, sa zaslađivačima i postupak za
njegovo dobijanje. Pronalazak spada u oblast
bezalkoholnih napitaka i njime je rešen poblem dobijanja
suvog koncentrata za pripremu osvežavajućeg
energetskog napitka bez šećera. Ovo je ostvareno tako
što se suvi koncentrat prema pronalasku u prvom
primeru sastoji od tačno odmerenih masenih procenata i
kroz određen postupak pripremljenih i zatim izmešanih
sledećih komponenata: prirodni zaslađivač eritritol 75,50
mas %, limunska kiselina 11,3mas%, prirodna aroma
limuna 7,2 mas%, kofein 2,6 mas%, zaslađivač
sukraloza 0,1 mas%, inulin 2,0 mas%, natrijumhidrogen
karbonat 0,1 mas%, magnezijum hlorid 0,1 mas%,
vitamin C – askorbinska kiselina 1,1%, vitamini (niacin,
vitamin B6, riboflavin) 0,002 mas%. U drugom primeru
izvođenja sirovinsku osnovu za dobijanje napitka sa
saharozom čine: svi gore navedeni elementi u masenim
procentima osim eritritola umesto koga se ubacuje
saharoza sa 72,1 mas% i veštački zaslađivači 1 mas%.
(54) DRY CONCENTRATE FOR THE
PREPARATION OF REFRESHING ENERGY DRINK
WITHOUT SUGAR,WITH SWEETENERS AND THE
PROCEDURE OF OBTAINING
(57) The patent application reffers to a dry concentrate
for preparation of refreshing energy drink without sugar
added, without calorie value, but with sweeteners and a
procedure for its obtaining. The invention belongs to the
field of non-alcoholic beverages and solves the problem
of obtaining a dry concentrate for the preparation of
refreshing energy drink without sugar added. This was
achieved, according to the first example of the invention,
by means of content of exactly measured ingredients,
given in mass percentage, and through a procedure
where the previously prepared contents were mixed:
natural sweetener eryithritol 75,50 mas %, citric acid
11,3mas%, natural lemon flavor 7,2 mas%, caffeine 2,6
6

mas%, sweetener sucralose 0,1 mas%, inulin 2,0 mas%,
sodium hydrogen carbonate 0,1 mas%, magnesium chloride
0,1 mas%, vitamin C – ascorbic acid 1,1%, vitamines
(niacin, vitamin B6, riboflavin) 0,002 mas%. In the second
example of the invention, raw material base for the
beverage with sucrose is the same, as mentioned above,
except erythritol, instead of which is added sucrose 72,1
mas% and artificial sweeteners 1 mas%.
(51)

A61M 5/24 (2006.01)
(11) 2018/0066 А1
A61M 25/02 (2006.01)
(21) P-2018/0066
(22) 22.01.2018.
(54) HVATALICA ZA IZDIZANJE KOŽE
PRILIKOM APLIKACIJE INJEKCIJE U
NADLAKTICU
(71) ELHAG, Haris, Dr Milana Kostića 52,
22000 Sremska Mitrovica, RS
(72) ELHAG, Haris, Dr Milana Kostića 52,
22000 Sremska Mitrovica, RS
(57) Pronalazak ima primenu u medicini, kod pacijenata
koji zbog određene prirode bolesti moraju da uzimaju lek
aplikujući ga intramuskularao, odnosno subkutano, pri
čemu samostalno obavljaju ovu medicinsko-tehničku
radnju, obično u kućnim uslovima. Problem nastaje kada
pacijenti moraju da aplikuju lek u predelu nadlaktice
zbog poteškoća da taj zahvat obave samostalno. Pacijenti
hvatom sa dva prsta obuhvataju meko tkivo nadlaktice
udaljuju ga od koštanog tkiva (kosti) stvarajući bezbednu
površinu za aplikaciju, ali im nedostaje slobodna ruka kojom
bi izvršili davanje leka. Hvatalica za izdizanje kože
omogućava samostalno aplikovanje leka u regiji nadlaktice,
primenom elemenata koji čine hvatalicu i to kracima (1),
produžecima (2) krakova i oprugom (3), koja omogućava
otvaranje i zatvaranje krakova (1). Hvatalica vrši pritisak na
željeno mesto mekog tkiva, i svojim pritiskom uz pomoć
proširenih vrhova udaljuje meko tkivo od koštanog i u
potpunosti zamenjuje hvat sa dva prsta. Oblik i veličina
hvatalice za izdizanje kože je univerzalna, odnosno odgovara
svim tipovima građe ljudskog tela.
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(54) SKIN LIFT CLIP FOR INJECTION
ADMINISTERING IN THE UPPER ARM
(57) The present invention is used in medical science with
patients who, due to a specific nature of their illness, have to
take a medicament by administering it intramuscularly i.e.
subcutaneously, where they perform this medical-technical
activity by themselves, usually at homes. The problem arises
when patients have to apply a medicament in the upper arm
area, because of the difficulties to carry out this activity by
themselves. Patients with two-finger grip embrace soft tissue
of the upper arm, move it away from a bone tissue (bones),
thereby creating an area for application, but they lack an
unoccupied arm to complete the activity of administering the
medicament. Skin lift clip allows self injection of the
medicament in the region of the upper arm with elements
including a jaws (1), jaws extensions (2) and a spring (3)
enables to open and close the jaws (1). The clip exerts
pressure to a desired spot of soft tissue, and apply pressure
using the widened tops, move soft tissue farther from skin
and therewith two-finger grip is completely replaced. The
shape and size of the clip is universal, i.e. it corresponds to all
human body types.
(51) B01D 35/02 (2006.01)
(11) 2018/0032 А1
(21) P-2018/0032
(22) 12.01.2018.
(54) MAGNETNI FILTER ZA MULJ, METALNE
ČESTICE I AUTOMATSKO IZBACIVANJE
VAZDUHA IZ SISTEMA GREJANJA
(71) BORIĆ, Tatjana, Viktora Novaka 2, 11070 Novi Beograd, RS
(72) BORIĆ, Tatjana, Viktora Novaka 2, 11070 Novi Beograd, RS
(57) Pronalazak se odnosi na magnetni filter (1) koji kroz
trostepeni sistem odvajanja uklanja mulj, prljavštinu, vazduh
i sve metalne deliće i štetne strane materije iz tečnosti
centralnog sistema (2) grejanja. Na cilindričnom telu (10)
filtera (1) sa obe strane i konzolno su učvršćene cevi (11, 15)
sa prirubnicama (12, 16). Telo (10) je sa obe bočne strane
zatvoreno pločama (17, 20) na kojima su postavljeni
priključci (18, 21) za ispuštanje vazduha, odnosno za
ispuštanje mulja i nečistoća. Unutar tela (10) postavljene su
tri poprečne rešetke (23, 24, 25) oblika sita, koje su izvedene
sa nizom ravnomerno i koncentrično raspoređenih otvora
(26). Između rešetke (25) i donje ploče (20), a unutar komore
u telu (10), konzolno je učvršćena magnetna cev (28) sa
čepom (29), za ulaganje magnetnog razdvajača za
prikupljanje metalnih delića iz tečnosti.
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(54) MAGNETIC FILTER SLUDGE, METAL
PARTICLES AND AUTOMATIC EJECTION OF AIR
FROM THE HEATING SYSTEM
(57) The invention relates to a magnetic filter (1) which,
through a three-stage separation system, removes sludge,
dirt, air and all metal particles and the harmful foreign
materials from the liquid of the central heating system
(2). On the cylindrical body (10) of the filter (1), on both
sides, pipes (11, 15) are firmly fixed with flanges (12,
16). The body (10) is closed on both sides by plates (17,
20) on which the air discharge ports (18, 21) are
installed, i.e. for releasing sludge and dirt. Within the
body (10) there are three transversal gratings (23, 24, 25)
which have a sieve shape, which are made with a series
of uniformly and concentrically arranged openings (26).
Between the grate (25) and the bottom plate (20), and
inside the chamber in the body (10), the magnetic tube
(28) with the plug (29) is firmly fixed, for the insertion
of a magnetic separator for the collection of metal
particles from the liquid.
(51)

B29D 29/06 (2006.01)
(11) 2018/0084 А1
B65G 15/34 (2006.01)
(21) P-2018/0084
(22) 24.01.2018.
(54) TRANSPORTNE TRAKE SA
TERMOPLASTIČNIM ILI TERMOSET
KORDOM, I POSTUPAK ZA NJIHOVU
PROIZVODNJU
(71) VUJOŠEVIĆ, Danilo, Tadeuša Košćuška 72/13,
11158 Beograd, RS
(72) VUJOŠEVIĆ, Danilo, Tadeuša Košćuška 72/13,
11158 Beograd, RS
(57) U ovom pronalasku je predstavljen novi tip
transportne trake sa kordom (4) od termoplastičnih ili
termoset materijala. Suština pronalaska je u tome da se
umesto čeličnog (1) ili tekstilnog (3) korda, u ovom tipu
trake koriste kordovi od termoplastičnog ili termoset
materijala (4). Ovim pronalaskom je predviđeno da se
termoplastični kord (4) direktno ekstruduje u prostor
između gumenih slojeva (2) transportne trake. Drugi
metod je da se kord (4) ekstruduje u za to posebno
predviđenom postrojenju i zatim postavlja u postrojenje
za proizvodnju transportnih traka namotan na kolutove,
gde se tokom proizvodnje ugrađuje u prostor između
gumenih slojeva (2) transportne trake. Prednost ovog
tipa trake su manja težina u odnosu na transportne trake
sa čeličnim kordom (1), i samim tim manja potrošnja
energije transportnog tračnog sistema na koji je ugrađen
ovaj tip transportne trake. Sledeća prednost ovog tipa
transportne trake je veoma jednostavno spajanje kordova
(4) tokom montiranja transportne trake na trakasti
transportni sistem, i to opšte poznatim procesima
spajanja termoplastičnih ili termoset materijala. Ovaj tip
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transportne trake se ističe jednostavnom proizvodnjom i
ugradnjom kordova (4) u prostor između gumenih
slojeva (2) tokom procesa proizvodnje same transportne
trake.

(57) Karbonpelet, nova vrsta čvrstog goriva, proizvodi se
tako što se namešava drvena piljevina i reciklovana čađ,
koja je dobijena pirolitičkom razgradnjom auto guma, a
potom se ta smeša presovanjem dovodi do željenog
oblika i dimenzije i koristi kao gorivo u već postojećim
ložištima na isti način kao i druga goriva. Karbonpelet
ima značajno veću kaloričnu vrednost od drvenog goriva
i time utrošak karbonpeleta je značajno manji za
postizanje istog efekta zagrevanja. Željena kalorična
vrednost
karbonpeleta
se
postiže
određenom
koncentracijom čađi u smeši sa drvenom piljevinom.
(54) CARBONPELLET, HEATER SOLID FUEL
PRODUCED FROM SAWDUST AND TIRE
RECYCLED CARBON BLACK MIXTURE

(54) CONVEYOR BELTS WITH THERMOPLASTIC
OR THERMOSET CORD, AND METHOD FOR
THEIR PRODUCTION
(57) In the present invention, a new type of conveyor
belt with a cord (4) is introduced from thermoplastic or
thermoset materials. The essence of the invention is that
instead of a steel (1) or textile (3) cord, cords of
thermoplastic or thermoset material (4) are used in this
type of strip. The present invention provides for the
thermoplastic cord (4) to be directly extruded into the
space between the rubber layers (2) of the conveyor belt.
The second method is to extrude the cord (4) into a
specially envisaged plant, and then it is placed in a roller
conveyor belt production plant, where it is built into the
space between the rubber layers (2) of the conveyor belt
during production. The advantage of this type of belt is
the lower weight compared to the conveyor belts with
the steel cord (1), and thus the lower energy
consumption of the belt conveyor transport system
having installed this type of conveyor belt. The next
advantage of this type of conveyor belt is very simple
joining the cords (4) during assembly of the conveyor
belt onto the belt conveyor transport system, by
generally known processes of joining thermoplastic or
thermoset materials. This type of conveyor belt is
distinguished by the simple production and installation
of cords (4) into the space between the rubber layers (2)
during the production process of the conveyor belt itself.
(51) C10L 5/00 (2006.01)
(11) 2018/0005 А1
(21) P-2018/0005
(22) 04.01.2018.
(54) KARBONPELET, ČVRSTO GORIVO ZA
PEĆI, PROIZVEDEN IZ SMEŠE DRVENE
PILJEVINE I RECIKLOVANE ČAĐI IZ AUTO
GUMA
(71) VORKAPIĆ, Rade, Ivana Đaje 5/12,
11000 Beograd, RS
(72) VORKAPIĆ, Rade, Ivana Đaje 5/12,
11000 Beograd, RS
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(57) Carbon pellet, a new type of solid fuel, is
manufactured by mixing wood sawdust and recycled
carbon black, which is obtained by pyrolytic degradation
of the tyre, and then this mixture is pressed in to the
desired shape and dimensions and is used as a fuel in
already existing furnaces in the same way as well as
other fuels. Carbon pellet has a significantly higher
calorific value than wood fuel, and thus the consumption
of carbon pellets is significantly lower for achieving the
same heating effect. The desired calorific value of
carbon pellet is achieved by a certain concentration of
soot in a mixture with wood sawdust.
(51)

C25B 1/02 (2006.01)
(11) 2017/1356 А1
C25B 1/02 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)
H02K 47/12 (2006.01)
(21) P-2017/1356
(22) 29.12.2017.
(54) MODULARNI UREĐAJ I POSTUPAK ZA
PROIZVODNJU VODONIK I KISEONIK GASA
PONOVLJIVOG KVALITETA
(71) MOČEVIĆ, Vojin, Doža Đerđa 57/2,
21000 Novi Sad, RS
(72) MOČEVIĆ, Vojin, Doža Đerđa 57/2,
21000 Novi Sad, RS
(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13, 21000 Novi Sad
(57) Уређај за производњу водоник и кисеоник гаса
поновљивог квалитета спада у област електротехнике,
ближе у област електролизе, а конкретно се односи на
електролизер за производњу водоник и кисеоник гаса
поновљивог квалитета где je процес управљања
електролизом заснован на струји констатног облика и
интензитета. Предметни уређај се састоји се од склопа
резервоара (1) са сувим филтером (20), склопа који
чине један или више стекова (2) ћелија, електронског
склопа (З), склопа воденог филтера (6) и склопа
помоћног резервоара (51) са задњим носачем (52)
ћелија, при чему су стекови (2) изведени као низови
паралелно постављених електрода (32, 33) заптивених
заптивачем (37), при чему је процес управљања
ЗИС / RS / IPO
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електролизом преко регулатора (98) производности
заснован на струји константног облика и интезитета,
што омогућава широк опсег тренутне електичне
проводности и контролисано одвијање електролизе без
обзира на промене електричне проводности
електролизера.

(54) MODULAR DEVICE AND METHOD FOR
PRODUCING REPRODUCIBLE QUALITY
HYDROGEN AND OXYGEN GASES
(57) The device for producing reproducible quality
hydrogen and oxygen gases falls into the field of
electrical engineering, more specifically to the field of
electrolysis, and in particular, relates to an electrolyzer
for producing reproducible quality hydrogen and oxygen
gases where the process of electrolysis management is
based on the current of constant shape and intensity.
The device consists of an assembly of tank (1) with a dry
filter (20), an assembly comprised of one or more cell
stacks (2), an electronic assembly (3), an assembly of
water filter (6) and an assembly of auxiliary tank (51)
with a rear cell bracket (52), where the stacks (2) are
constructed as strings of parallel-mounted electrodes (32,
33) sealed with a seal (37), wherein the process of
managing the electrolysis via a productivity regulator
(98) is based on the current of constant shape and
intensity, providing a wide range of electrical
conductivity and controlled electrolysis irrespective of
changes in the electrolyzer electrical conductivity.
(51)

E04B 1/74 (2006.01)
(11) 2018/0009 А1
E04B 1/62 (2006.01)
E04B 2/38 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
(21) P-2018/0009
(22) 04.01.2018.
(54) TRAJNI GRAĐEVINSKI OBJEKAT OD
TROSLOJNIH PREFABRIKOVANIH FEROCEMENTNIH
KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA U KOJEM
UNUTRAŠNJI SLOJ NE UČESTVUJE U
STATIČKOM SISTEMU OBJEKTA
(71) MILINKOVIĆ, Mladen, Kej oslobođenja 13f/174,
11080 Beograd, RS
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(72) MILINKOVIĆ, Mladen, Kej oslobođenja 13f/174,
11080 Beograd, RS
(74) MAMIĆ, Аnа, Gospodar Jevremova 41, 11000 Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na trajni građevinski objekat od
troslojnih prefabrikovanih ferocementnih konstruktivnih
elemenata u kojem unutrašnji sloj ne učestvuje u statičkom
sistemu objekta, koji je izveden sa izlivenim
armiranobetonskim temeljima (1) i podnom pločom (2). Na
gradilištu, gde su izgrađeni temelji (1), na mestu planiranih
zidova objekta i izgrađene ploče (2) postavljeni su zidni
elementi (E1), privremeno poduprti kosnicima (5), dok se ne
izvedu armiranobetonski stubovi (3) između dva susedna
elementa (E1). Na sva četiri ugla elementa (E1)
implementirani su ankeri (A1) u rebra (6), a na horizontalnim
serklažima (4) postavljeni su krovni elementi (E2), koji nose
sve standardne konstrukcije spuštenih plafona (S) suve
gradnje. Na proizvoljnim mestima u rebra (24)
prefabrikovanih elemenata (E2) implementirani su ankeri
(A2). Izolacija (I1) elementa (E1) je kontinualna u celom
objektu u horizontalnom preseku, a u vertikalnom preseku
izolacija (I1) je u kontaktu sa izolacijom (I3) spuštenog
plafona (S), izolacijom (I2) elementa (E2) i izolacijom (I4)
podne ploče (2). Temelji (1) su izolovani spolja izolacijom
(I5). Ovako povezana i izolovana konstrukcija predstavlja
objekat bez termičkih mostova.

(54) PERMANENT BUILDING OBJECT OF THREELAYER PREFABRICATED FERROCEMENT
CONSTRUCTIVE ELEMENTS IN WHICH THE
INNER LAYER DOES NOT PARTICIPATE IN THE
STATIC SYSTEM OF THE OBJECT
(57) The invention relates to a permanent building object
of three-layer prefabricated ferrocement constructive
elements in which the inner layer does not participate in
the static system of the object, which is made with
moulded reinforced concrete foundations (1) and
floorboard (2). On the construction site, where the
foundations (1) had been built, the wall elements (E1),
temporarily supported by the struts (5), were placed at
the site of the planned walls of the building and the builtin plates (2), until reinforced concrete columns (3)
between the two adjacent elements (E1). Anchors (A1)
were implemented in the ribs (6) at all four corners of
the element (E1), and the roof elements (E2), which
carry all standard constructions of the suspended ceilings
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(S) of dry construction, were placed on the horizontal
ring girders (4). Anchors (A2) were implemented in
arbitrary places in the ribs (24) of prefabricated elements
(E2). The insulation (I1) of the element (E1) is
continuous throughout the structure in a horizontal cross
section, and in the vertical section, the insulation (I1) is
in contact with the insulation (I3) of the suspended
ceiling (S), the insulation (I2) of the element (E2) and
the insulation (I4) of the floorboard (2). The foundations
(1) are insulated from the outside by insulation (I5). This
connected and insulated construction represents an
object without thermal bridges.
(51)

F03B 9/00 (2006.01)
(11) 2018/0096 А1
F03B 17/04 (2006.01)
(21) P-2018/0096
(22) 25.01.2018.
(54) PROCES KOMPRESIJE VAZDUHA U
HIDROELEKTRANI
(71) TESLA, Tomislav, Moše Pijade 20,
21241 Kać-Novi Sad, RS
(72) TESLA, Tomislav, Moše Pijade 20,
21241 Kać-Novi Sad, RS
(57) Inovativna hidroelektrana (1) radi na sledeći način.
Kontrolisan rad pumpi (7) za vazduh obezbedi dovoljnu
količinu kompresovanog vazduha (11) u donjoj komori (8).
Količina potrebnog atmosferskog vazduha se obezbedi preko
otvora (65) u konstrukciji. Voda (14) se smesti u radne komore
(17), sa kotom nešto nižom od planiranog nivoa (39) vode u
bazenu (10). Uz pomoć signalizacije, senzora, kamera (64),
turbine (18) se postepeno puštaju u rad, kontroliše se izlaz
komopresovanog vazduha (11) uz pomoć ventila (32) turbine.
Turbine (18) imaju stalnu količinu zahvaćenog vazduha, koji ih
pokreće konstantnom brzinom sa silom uzgona. Reduktor sa
generatorom (19) koristi dobijenu mehaničku energiju sa
turbina (18) preko odgovarajućeg prenosa (59), tako da se
proizvodi električna energija. U tom procesu rada vazduh iz
turbina (18) se oslobađa, vazduh (9) iz bazena cirkuliše u
predviđenim radnim komorama (13). Dalje, oslobođen vazduh
(9) iz vode se preko mesta protoka (3) povlači prema
pumpama (7) za vazduh, gde se iznova koristi za rad pumpi
(7). Tako vazduh (9) ima ustaljeno kružno kretanje, koje se
neograničeno koristi za opisani ciklus rada inovativne
hidroelektrane (1) za proizvodnju električne energije.
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(54) THE PROCESS OF COMPRESSION OF AIR IN
THE HYDROELECTRIC POWER PLANT
(57) The innovative hydroelectric power plant (1) works
as follows. The controlled operation of the air pumps (7)
provides a sufficient amount of compressed air (11) in
the lower chamber (8). The amount of required
atmospheric air is provided through the opening (65) in
the structure. Water (14) is placed in working chambers
(17), with an height slightly lower than the planned level
(39) of water in the pool (10). With the help of
signalization, sensors, cameras (64), turbines (18) are
gradually put into operation, the compressed air (11)
output is controlled with the aid of the turbine valve
(32). The turbines (18) have a constant amount of
affected air, which drives them at constant speed with
the lifting force. A gearbox with a generator (19) utilizes
the obtained mechanical energy from turbines (18)
through an appropriate transmission (59), so that
electricity is produced. In this process, the air from the
turbine (18) is released, the air (9) from the pool
circulates in the predetermined working chambers (13).
Furthermore, the released air (9) from water is
withdrawn through the flow point (3) towards the air
pumps (7), where it is again used for the operation of the
pumps (7). Thus, the air (9) has a steady circular motion,
which is used unlimitedly for the described cycle of
operation of the innovative hydroelectric power plant (1)
for the production of electricity.
(51) F03D 3/02 (2006.01)
(11) 2017/1353 А1
(21) P-2017/1353
(22) 28.12.2017.
(54) KONCENTRATOR VETRA ZA TURBINE SA
VERTIKALNOM OSOM
(71) ĐUKANOVIĆ, Nikola, Vojvode Mišića 6,
14000 Valjevo, RS
(72) ĐUKANOVIĆ, Nikola, Vojvode Mišića 6,
14000 Valjevo, RS
(57) Koncentrator vetra je konstrukcija pomoću koje se
povećava stepen iskorišćenja vazdušnih turbina sa osom
upravnom na pravac vetra. Sastoji se od horizontalnih i
vertikalnih ploča koje čine čvrst sklop u koji je na jednu
osovinu (zajedničku) smeštena vertikalna turbina.
Funkcija konstrukcije je proširenje fronta zahvata,
usmeravanje i koncentrisanje dolaznog vazduha na
aktivne lopatice, zaštita pasivnih lopatica od negativnog
dejstva vazduha uz istovremeno orjentisanje konstrukcije
u pravcu dolazne vazdušne struje i održavanje
postignutog položaja. Pored osnovne konstrakcije sa
jednom turbinom smeštenom na zajedničkoj osovini,
koja ispunjava navedene funkcije, pronalaskom je
obuhvaćeno još pet varijanti konstruktivnih rešenja
koncentratora vetra sa jednom, dve i četiri turbine i
odvojenim osovinama za svaku turbinu i konstrukciju.
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(54) WIND CONCENTRATOR FOR TURBINES
WITH VERTICAL AXIS
(57) The wind concentrator is a construction consisting
of horizontal and vertical panels that form a solid
assembly in which a vertical turbine is located on one,
common, axis. The function of the construction is to
extend the front of the engagement, to direct and
concentrate the incoming air to the active blades, to
protect the passive blades against the negative effect of
the air, while simultaneously orienting the structure
towards the incoming air current and maintaining the
achieved position. In addition to the basic assembly with
a single turbine mounted on a common axle, which
meets these functions, the invention encompasses five
variants of constructive solutions for the wind hub with
one, two and four turbines and separate axles for each
turbine and construction.
(51) G01W 1/00 (2006.01)
(11) 2017/1354 А1
(21) P-2017/1354
(22) 28.12.2017.
(54) METODA I MOBILNI UREĐAJ ZA MERENJE
METEOROLOŠKIH ELEMENATA I SOFTVER
ZA ČUVANJE I KORIŠĆENJE MERENJA
(71) BAJAT, Nataša, 2540 30th Road#C4,
NY 11102 Astoria, US
(72) BAJAT, Nataša, 2540 30th Road#C4,
NY 11102 Astoria, US
(74) STRUNIĆ, Svetlana, Jedrenska 6, 11000 Beograd
(57) Metod merenja se sastoji od uređaja koji služi za
merenje temperature, vlažnosti vazduha, atmosferskog
pritiska, ambijentalnog osvetljenja i nadmorske visine.
Uređaj funkcioniše tako što se priključuje na mobilni
telefon putem audio konektora preko kojeg dobija
napajanje i vrši komunikaciju sa mobilnim telefonom.
Komunikacija se obavlja u obavlja u oba smera iz
mobilnog telefona ka uređaju i iz uređaja prema
mobilnom telefonu. Uređaj nema sopstveno napajanje
niti ekran na kojim se prikazuju izmereni podaci već
koristi mobilni telefon i za napajanje uređaja i za
ЗИС / RS / IPO
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prikazivanje podataka. Uređaj prati odgovarajuća
mobilna
aplikacija
koja
izmerene
vrednosti
meteoroloških elemenata prikazuje, obrađuje i šalje u
elektronsku bazu podataka na čuvanje i korišćenje.
Uređaj se napaja preko audio konektora iz mobilnog
telefona i puni se kondenzator sa kojeg se dobija stabilan
napon od 1,8V u stabilizatoru. Paljenjem ili gašenjem
prekidača prave se impulsi preko kojih se šalje
informacija ka aplikaciji na telefonu, а iz levog i desnog
kanala audio izlaza, preko envelope detektora, dobijaju
se suprotne informacije, ono što želimo da prenesemo sa
mobilnog telefona na ovaj uređaj. Mikroprocesor
upravlja radom uređaja i komunikacijom između
telefona i uređaja. Uređaj nema sopstveno napajanje niti
ekran na kojim se prikazuju izmereni podaci već koristi
mobilni telefon i za napajanje uređaja i za prikazivanje
podataka. Uređaj prati odgovarajuća mobilna aplikacija
koja prikazuje, obrađuje i salje izmerene vrednosti
meteorolskih elemenata u elektronsku bazu podataka i
čuva izmerene vrednosti meteoroloških elemenata.
Elektronska baza podataka koja sluzi za cuvanje i
koriscenje izmerenih vrednosti meteoroloskih elemenata
sa svih datih lokacija i u datim vremenskim terminima.

(54) METHOD AND MOBILE DEVICE FOR
MEASURING METEOROLOGICAL ELEMENTS
AND SOFTWARE FOR STORING AND USING
MEASUREMENTS
(57) The device is used for measuring temperature,
humidity, atmospheric pressure, ambient lighting and
altitude. It works by plugging it into a mobile phone
through an audio connector through which it receives
power and communicates with the mobile phone.
Communication is performed in both directions: From
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the mobile phone to the device and from the device to
the mobile phone. The device does not have its own
power supply or the display on which the measured data
is displayed, but uses the mobile phone both for
powering the device and for displaying data. The device
is accompanied by the compatible mobile phone
application that displays, processes and stores measured
values of meteorological elements. The device is
powered through the audio connector from the mobile
phone and the capacitor is charged to get a stable voltage
of 1.8V in the stabilizer. By switching on or shutting
down the switch, the impulse which carries information
is sent to the application on the phone, and from the left
and right audio output channels, via the envelope
detector, the opposite information, that we want to
transfer from the mobile phone to this device is received.
The microprocessor controls the operation of the device
and communication between the phone and the device.
(51)

G06F 9/00 (2018.01)
(11) 2018/0001 А1
G06F 12/00 (2006.01)
(21) P-2018/0001
(22) 29.12.2017.
(54) POSTUPAK KONFIGURISANJA SISTEMA
AUTONOMNE VOŽNJE U VOZILU
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad,
RS; TESLIĆ, Nikola, Bulevar Cara Lazara 29, 21000
Novi Sad, RS; MILOŠEVIĆ, Milena, Somborska 51,
21000 Novi Sad, RS; KOVAČEVIĆ, Branimir,
Romanijska 2, 21000 Novi Sad, RS
(57) Postupak konfigurisanja sistema autonomne vožnje u
vozilu omogućava konfigurisanje programskog steka 110a
sistema na čipu 100a, programskog steka 130a podsistema za
komunikaciju 120a i programskog steka 150a podsistema za
senzorsku fuziju 140a kako bi se podigao nivo bezbednosti
sistema sa QM nivoa na nivo ASIL B i konfigurisanje
programskog steka 110b sistema na čipu 100b, programskog
steka 130b podsistema za komunikaciju 120b i programskog
steka 150b podsistema za senzorsku fuziju 140b kako bi se
podigao nivo bezbednosti sa ASIL B nivoa na nivo ASIL D.
Mogućnost realizacije sistema za autonomnu vožnju i
infozabavnih sistema u vozilu na jedinstvenoj platformi
zahteva upotrebu adaptivnog softverskog steka (AUTOSAR
Adaptive) koji je namenjen za dalje prilagođavanje prema
potrebama i nameni i implementaciju određenih modula
prema strogim standardima bezbednosti kako bi se došlo do
rešenja koje se može da se koristi kao softverski sloj koji će
moći da se integriše u različite automobilske platforme u
industriji. Ono što se predlaže ovim rešenjem jeste da se
postepeno podigne nivo bezbednosti sistema sa nivoa QM na
nivo ASIL D. Da bi se postigli ciljevi funkcionalne sigurnosti
propisani ISO 26262 standardom, hardver i softver moraju
biti besprekorno integrisani kako bi obezbedili potpunu
pokrivenost bezbednosnih zahteva.
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(54) THE PROCEDURE FOR CONFIGURING THE
AUTONOMOUS VEHICLE IN-VEHICLE SYSTEM
(57) The procedure for conﬁguring the autonomous vehicle
in-vehicle system allows the configuration of the program
stack 110a of the system on the chip 100a, the program stack
130a of the communications subsystem 120a and the
program stack 150a of the sensing fusion 140a subsystem in
order to raise the level of security of the system from the QM
level to the level of ASIL B and configure a program stack
110b of the system on a chip 100b, a program stack 130b of
communication subsystem 120b, and a program stack 150b
of the sensing fusion 140b subsystem in order to raise the
security level from the ASIL B level to the ASIL level D.
The ability to implement autonomous driving and
infotainment systems on a single platform requires the use of
an adaptive software stack (AUTOSAR Adaptive) that is
designed to further adapt to the needs and design and
implementation of specific modules according to strict safety
standards in order to arrive at a solution that can be used as a
software layer that will be able to integrate into different
automotive platforms in the industry. What is suggested by
this solution is to gradually raise the level of security of the
QM system to the level of ASIL D. In order to achieve the
functional safety objectives prescribed by the ISO 26262
standard, hardware and software must be integrally integrated
to ensure full coverage of security requirements.
(51)

G10H 1/00 (2006.01)
(11) 2018/0057 А1
A63J 17/00 (2006.01)
G06K 9/40 (2006.01)
G10H 1/26 (2006.01)
(21) P-2018/0057
(22) 19.01.2018.
(54) SISTEM, METOD I PRISTUP ZA DEŠIFROVANJE I
TRANSPONOVANJE VIZUELNE U MUZIČKU
KOMPOZICIJU IZ UMETNIČKE SLIKE
(71) MARKOVIĆ, Aleksandar, Primorska 13/3.2, 11000 Beograd, RS
(72) MARKOVIĆ, Aleksandar, Primorska 13/3.2, 11000 Beograd, RS
(57) Sistem, pristup i metod za dešifrovanje i transponovanje
vizuelne u muzičku kompoziciju iz umetničke slike, vrši se
sistemom koji poseduje kameru skener sa senzorima (KSZ),
softver procesor (SF.VIZ) za razlaganje vizuelnih elemenata, softver
procesor (SF.VIZOMUS) za dešifrovanje i transponovanje
vizuelnih informacija sa slike u odvojene muzičke informacione
elemente, muzički softver sa muzičkom bazom podataka koji
procesuira dobijene muzičke informacije i ispisuje sve tonove u
midi kanalima, odabira odgovarajuće instrumente i isporučuje
note celokupne muzičke kompozicije (SF.MUSE) orkestra
(ORK)koji izvodi delo dobijeno iz umetničke slike.
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(54) SYSTEM, METHOD AND APPROACH FOR
DECIPHERING AND TRANSPOSING VISUAL INTO
A MUSICAL COMPOSITION FROM AN ARTWORK
IMAGE
(57) The system, approach and method for DECODING
AND TRANSMISSION OF VISUAL IN INTO MUSIC
COMPOSITION FROM VISUAL PIECE OF ART is
done using a system equipped with a scanner camera
with sensors (KSZ), software processor for
decomposition of visual elements (SF.VIZ), software
processor for decoding and transposing visual
information from images in separate music information
elements (SF.VIZOMUS), music software with a music
database that processes obtained music information and
writes all the tones in MIDI channels, selects appropriate
instruments and delivers notes of the entire music
composition (SF.MUSE). The orchestra performing the
piece obtained from visual work of art (ORK).
H04N 21/40 (2011.01)
(11) 2018/0002 А1
H04H 60/33 (2008.01)
H04H 60/46 (2008.01)
H04N 21/466 (2011.01)
(21) P-2018/0002
(22) 29.12.2017.
(54) METODA ZA BRZU PROMENU KANALA
KOD DTV KANALA
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS
(72) BAŠIČEVIĆ, Ilija, Bulevar Cara Lazara 90, 21000
Novi Sad, RS; LAZIĆ, Krsto, Školska 14A/4, 21000
Novi Sad, RS; MILOŠEVIĆ, Milena, Somborska 51,
21000 Novi Sad, RS; MIHIĆ, Velibor, Kaće Dejanović
17/6/21, 21000 Novi Sad, RS
(57) Metoda za brzu promenu kanala kod DTV kanala,
ima kao novinu formiranje niza šablona od n-kanala (4)
za sve one kanale koji se nalaze u listi najpopularnijih
kanala (3), a koja se prvobitno dobija na osnovu praćenja
promena kanala (1) i ažuriranja istorije gledanja (2), gde
se taj niz šablona koristi za predviđanje kanala (5)
primenom modela mašinskog učenja. Kao rezultat
primene modela mašinskog učenja dobija se jedan
predloženi kanal koji će sledeći biti biran. Predloženom
kanalu se pridodaju predhodni i sledeći kanal, u odnosu
na trenutno posmatrani kanal, i ti se kanali pripremaju za
reprodukciju (6). Pronalazak se koristi za smanjenje
vremenskog perioda između toga kada korisnik izabere
novi kanal i vremena koje je potrebno da se taj kanal
prikaže. Kao metoda za brzu promenu kanala kod DTV
kanala, pronalazak je namenjen za upotrebu u
televizijskoj industriji. Pronalazak se koristi kod uređaja
koji služe za prijem i obradu digitalnog televizijskog
sadržaja.

(54) THE METHOD FOR FAST CHANNEL CHANGE
IN THE DTV CHANNEL

(51)
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(57) The method for fast channel change in the DTV
channel, has as a novelty formation string pattern from
the n-channel (4) for all channels in the list of the most
popular channels (3), which is originally derived from
tracking channel changes (1) and update view history
(2), where this pattern string is used to predict the
channel (5) applying a model for machine learning. As a
result of the application of the model for machine
learning, it gets one the proposed channel that will be
selected next. The pre-selected channel and the next
channel are added to the suggested channel, in relation to
the currently viewed channel, and these channels are
being prepared for reproduction (6). The invention is
used to reduce the time period between when the user
selects the new channel and the time it takes for that
channel to be displayed. As a method for fast channel
change at DTV channel, the invention is intended for use
in the television industry. The invention is used in
devices for receiving and processing digital television
content.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
од 16.06.2019. до 15.07.2019. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2019/0554 промењена је у MORPHOCHEM
GMBH, Gmunder Strasse 37-37a, 81379 München, DE;

1.10.2014. године, које је престало да важи због
пропуштања рока за уплату прописане таксе за пету
годину одржавања права из пријаве.

Одбацивање
Поновно успостављање права
ДОЗВОЉАВА СЕ поновно успостављање
права из пријаве патента број П-2014/0485 од
12.9.2014. године, које је престало да важи због
пропуштања рока за уплату прописане таксе за пету
годину одржавања права из пријаве.

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за признање права
првенства пријаве CN 2015.09.21. 2015106020802
затражен приликом подношења пријаве П-2016/0528
од 7.7.2016. године, подносиоца XIAMEN CITY
YOUJIAPIN COMMODITY CO. LTD., No. 61
Xinanzhong Road Xinyang, Haicang District Xiamen,
Fujian, Народна Република Кина, као неуредан.

ДОЗВОЉАВА СЕ поновно успостављање
права из пријаве патента број П-2014/0524 од
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01B 69/00 (2006.01)
(11) 58803 B1
A01G 17/00 (2006.01)
(21) P-2019/0679
(22) 21.08.2013.
(30) DE 30.08.2012. 102012108012
(96) 21.08.2013. 13181118.4
(97) 17.04.2019. EP2710870 B 2019/21 DE
(54) SISTEM ORUĐA ZA KORIŠĆENJE U
VINOGRADARSTVU I VOĆARSTVU
DEVICE SYSTEM FOR USE IN WINE AND FRUIT
HARVESTING
(73) BRAUN MASCHINENBAU GMBH, AlbertEinstein-Strasse 10, 76829 Landau, DE
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd

(54) SISTEM ZA PROIZVODNJU AEROSOLA
KOJI SADRŽI ULOŽAK SA UNUTRAŠNJIM
PROLAZOM ZA TOK VAZDUHA
AN AEROSOL-GENERATING SYSTEM
COMPRISING A CARTRIDGE WITH AN INTERNAL
AIR FLOW PASSAGE
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) MIRONOV, Oleg, Rue des Battieux 1, 2000
Neuchâtel, CH; THORENS, Michel, Les Combremonts
24, 1510 Moudon, CH; ZINOVIK, Ihar, Nikolaevich,
Rue du Chasselas 20a, 2034 Peseux, CH
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,
11160 Beograd

(51) A01N 47/06 (2006.01)
(11) 58806 B1
A01N 25/32 (2006.01)
A01N 37/28 (2006.01)
A01N 43/42 (2006.01)
A01N 43/56 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
A01P 13/02 (2006.01)
(21) P-2019/0667
(22) 26.06.2014.
(30) JP 27.06.2013. 2013134466
(86) WO 26.06.2014. PCT/JP2014/067013
(87) WO 31.12.2014. WO 2014/208674
(96) 26.06.2014. 14818007.8
(97) 08.05.2019. EP3014995 B 201919 EN
(54) HERBICIDNI SASTAV SA POBOLJŠANOM
ZAŠTITOM BILJKI
HERBICIDAL COMPOSITION HAVING IMPROVED
PLANT SAFETY
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15
Edobori 1-chome Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP
(72) YAMADA, Ryu, c/o Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Chuo Kenkyusho, 3-1 Nishi-shibukawa
2-chome, Kusatsu-shi Shiga 525-0025, JP; SATAKE,
Yoshikazu, c/o Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. Chuo
Kenkyusho, 3-1 Nishi-shibukawa
2-chome, Kusatsu-shi Shiga 525-0025, JP
(74) VIDIĆ, Aleksandra , Cerska 84, 11000 Beograd

(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 58798 B1
(21) P-2019/0650
(22) 14.05.2015.
(30) EP 21.05.2014. 14169249
(86) WO 14.05.2015. PCT/EP2015/060730
(87) WO 26.11.2015. WO 2015/177045
(96) 14.05.2015. 15724574.7
(97) 24.04.2019. EP3145345 B 201917 EN
(54) SISTEM ZA PROIZVODNJU AEROSOLA KOJI
SADRŽI SUSCEPTOR PROPUSTLJIV ZA TEČNOST
AN AEROSOL-GENERATING SYSTEM COMPRISING A
FLUID PERMEABLE SUSCEPTOR ELEMENT
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) MIRONOV, Oleg, Rue des Battieux 1, 2000
Neuchâtel, CH; THORENS, Michel, Les Combremonts
24, 1510 Moudon, CH; ZINOVIK, Ihar, Nikolaevich,
Rue du Chasselas 20a, 2034 Peseux, CH
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,
11160 Beograd

(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 58797 B1
(21) P-2019/0649
(22) 14.05.2015.
(30) EP 21.05.2014. 14169244
(86) WO 14.05.2015. PCT/EP2015/060728
(87) WO 26.11.2015. WO 2015/177044
(96) 14.05.2015. 15724573.9
(97) 24.04.2019. EP3145344 B 201917 EN
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(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 58861 B1
(21) P-2019/0740
(22) 28.10.2010.
(30) EP 29.10.2009. 09252501
(96) 28.10.2010. 17174103.6
(97) 29.05.2019. EP3248484 B 2019/22 EN
(54) ELEKTRIČNO ZAGREVANI SISTEM ZA
PUŠENJE SA POBOLJŠANIM GREJAČEM
AN ELECTRICALLY HEATED SMOKING SYSTEM
WITH IMPROVED HEATER
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) GREIM, Oliver, Rue des Vernes 7, 1400 Yverdonles-Bains, CH; PLOJOUX, Julien, Chemin de la
Florence 15, 1208 Geneva, CH; RUSCIO, Dani, Route
de Troub 29, 2088 Cressier, CH
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,
11160 Beograd
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B
(51) A61F 13/42 (2006.01)
(11) 58843 B1
A61F 13/15 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
A61L 15/56 (2006.01)
(21) P-2019/0715
(22) 30.06.2015.
(30) US 01.07.2014. 201462019439 P
(86) WO 30.06.2015. PCT/IL2015/050670
(87) WO 07.01.2016. WO 2016/001918
(96) 30.06.2015. 15814904.7
(97) 20.03.2019. EP3164103 B 2019/12 EN
(54) DIJAGNOSTIČKA KOMPOZICIJA ZA
IDENTIFIKOVANJE AMNIONSKE TEČNOSTI
DIAGNOSTIC COMPOSITION FOR IDENTIFYING
AMNIOTIC FLUID
(73) COMMON SENSE LTD., P.O. Box 3567, 7
Haeshel Street, Zone 2, Caesarea Industrial Park,
3088900 Caesarea, IL
(72) HERSHCOVITZ-FUNDOIANO, Yifat, 6 Hayovel
Street, 3752037 Karkur, IL; PARDO-YISSAR, Vered,
10 Tarshish Street, 6019000 Neve Monoson, IL;
KESSARY SHOHAM, Hadar, 32 Ha'Gidonim Street,
3094132 Zichron Yaakov, IL
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61J 9/00
(2006.01)
(11) 58836 B1
A61J 9/04
(2006.01)
A61J 11/00
(2006.01)
A61J 11/04
(2006.01)
(21) P-2019/0548
(22) 13.11.2015.
(30) NL 13.11.2014. 2013794
(86) WO 13.11.2015. PCT/EP2015/076523
(87) WO 19.05.2016. WO 2016/075275
(96) 13.11.2015. 15794560.1
(97) 06.02.2019. EP3217945 B 2019/06 EN
(54) SKLOP ZA HRANJENJE NOVOROĐENČETA
INFANT FEEDING ASSEMBLY
(73) HERO AG, Karl Roth-Strasse 8, 5600 Lenzburg, CH
(72) GEELS, Abke, Hoornsekade 4, 2635 HA Den
Hoorn, NL; ALTORF, Erich, Ten Hovestraat 5, 2582
RH Den Haag, NL; VAN CAPPELLEN, Witte,
Garnsviksvagen 58, S-18442 Akersberga, SE;
LEWERISSA, Ronald, Michiel, Nieuwe Plantage 90,
2611 XM Delft, NL
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 58792 B1
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 38/04 (2006.01)
A61K 38/12 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
(21) P-2019/0509
(22) 01.10.2015.
(30) US 03.10.2014. 201462059748 P
(86) WO 01.10.2015. PCT/EP2015/072736
(87) WO 07.04.2016. WO 2016/050933
(96) 01.10.2015. 15774606.6
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(97) 27.03.2019. EP3200762 B 2019/13 EN
(54) INHALACIONI UREĐAJ
INHALATION DEVICE
(73) XELLIA PHARMACEUTICALS APS,
Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, DK
(72) BENCIC, Nenad, IV Oranicki Odvojak 2,
HR-10 090 Zagreb, HR
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 58814 B1
A61K 31/542 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
(21) P-2019/0660
(22) 08.03.2013.
(30) GR 22.03.2012. 20120100173
(86) WO 08.03.2013. PCT/EP2013/000697
(87) WO 26.09.2013. WO 2013/139444
(96) 08.03.2013. 13710972.4
(97) 27.03.2019. EP2827838 B 2019/13 EN
(54) OFTALMOLOŠKA FARMACEUTSKA
KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI INHIBITOR
KARBONSKE ANHIDRAZE I POSTUPAK ZA
NJENO DOBIJANJE
OPHTHALMIC PHARMACEUTICAL COMPOSITION
CONTAINING A CARBONIC ANHYDRASE INHIBITOR
AND METHOD FOR THE PREPARATION THEREOF
(73) PHARMATHEN S.A., 6, Dervenakion Str.,
15351 Pallini Attikis, GR
(72) KARAVAS, Evangelos, 6 Dervenakion Str.,
15351 Pallini Attikis, GR; KOUTRIS, Efthimios, 6
Dervenakion Str., 15351 Pallini Attikis, GR; SAMARA,
Vasiliki, 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini Attikis, GR;
MILOULI, Efstathia, 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini
Attikis, GR; KONTIZA, Ioanna, 6 Dervenakion Str.,
15351 Pallini Attikis, GR; KOUTRI, Ioanna, 6
Dervenakion Str., 15351 Pallini Attikis, GR
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/127 (2006.01)
(11) 58794 B1
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
(21) P-2019/0448
(22) 25.03.2013.
(30) WO 26.03.2012. PCT/EP2012/001319
(86) WO 25.03.2013. PCT/EP2013/000902
(87) WO 03.10.2013. WO 2013/143683
(96) 25.03.2013. 13713356.7
(97) 27.02.2019. EP2830593 B 201909 EN
(54) FORMULACIJA RNK ZA IMUNOTERAPIJU
RNA FORMULATION FOR IMMUNOTHERAPY
(73) BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS GMBH,
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE; TRON TRANSLATIONALE ONKOLOGIE AN DER
UNIVERSITÄTSMEDIZIN DER JOHANNES
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GUTENBERG- UNIVERSITÄT MAINZ GEMEINNÜTZIGE
GMBH, Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, DE
(72) SAHIN, Ugur, Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116
Mainz, DE; HAAS, Heinrich, Schaftriebweg 68, 55131
Mainz, DE; KREITER, Sebastian, Külbstrasse 16, 55131
Mainz, DE; DIKEN, Mustafa, Hindenburgstrasse 11,
55118 Mainz, DE; FRITZ, Daniel,
Heidelbergerfassgasse 12, 55116 Mainz, DE; MENG,
Martin, Hölderlinstrasse 4, 55131 Mainz, DE; KRANZ,
Lena, Mareen, Forsterstrasse 20, 55118 Mainz, DE;
REUTER, Kerstin, Mühlstrasse 40, 64283 Darmstadt, DE
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan , Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 58837 B1
A61K 31/27 (2006.01)
A61K 31/33 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 31/63 (2006.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
(21) P-2019/0656
(22) 19.09.2013.
(30) RU 29.12.2012. 2012158141
(86) WO 19.09.2013. PCT/RU2013/000817
(87) WO 03.07.2014. WO 2014/104929
(96) 19.09.2013. 13867546.7
(97) 20.03.2019. EP2939665 B 2019/12 EN
(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA ZA
TRETIRANJE HIV INFEKCIJA
PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR
TREATMENT OF HIV INFECTIONS
(73) AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
"FARMASYNTEZ", ul. Krasnogvardeiskaya 23 Of. 3, g.
Irkutsk 664007, RU; PUNIYA, Vikram, Singkh, ul.
Sosnovaya 51 Pos. Molodezhny, Irkutsky raion
Irkutskaya oblast 664000, RU
(72) PUNIYA, Vikram, Singkh, ul. Sosnovaya 51, Pos.
Molodezhny, Irkutsky raion Irkutskaya oblast 664000,
RU; BATYUNIN, Gennady, Andreevich, ul. 5-oi Armii
48, kv. 10, g. Irkutsk 664025, RU; MALYKH, Natalya,
Yurievna, ul. Vorovskogo 17A, kv. 29, g. Irkutsk
664014, RU
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61K 31/4439 (2006.01)
(11) 58829 B1
A61K 31/37 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/573 (2006.01)
A61K 31/616 (2006.01)
A61K 31/727 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
(21) P-2019/0711
(22) 06.12.2013.
(30) US 07.12.2012. 201261734524 P
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B
US 26.02.2013. 201361769247 P
US 04.04.2013. 201361808372 P
(86) WO 06.12.2013. PCT/US2013/073540
(87) WO 12.06.2014. WO 2014/089416
(96) 06.12.2013. 13861470.6
(97) 27.03.2019. EP2928495 B 2019/18 EN
(54) SASTAVI KOJI SADRŽE ANTI-CD38
ANTITELA I LENALIDOMID
COMPOSITIONS COMPRISING ANTI-CD38
ANTIBODIES AND LENALIDOMIDE
(73) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR; THE
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02453, US; ENGLE, Linda, 19 Randy Road,
Framingham, MA 01701, US; LIPOVSEK, Dasa, 100
Beaver Street, Waltham, MA 02453, US; MADIREDDI,
Malavi, 311 Pennington-Rocky Hill Road, Pennington,
NJ 08534, US; RAKESTRAW, Ginger, Chao, 65 Hall
Avenue, Somerville, MA 02144, US; SWAIN, Joanna,
100 Beaver Street, Waltham, MA 02453, US; ZHAO,
Wenjun, 311 Pennington-Rocky Hill Road, Pennington,
NJ 08534, US; WEI, Hui, c/o Bristol-Myers Squibb
Company Route 206 and Province Line Road, Princeton,
NJ 08543, US; YAMNIUK, Aaron, P., c/o Bristol-Myers
Squibb Company Route 206 and Province Line Road,
Princeton, NJ 08543, US; KOZHICH, Alexander, T., c/o
Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543, US; RAMAMURTHY,
Vidhyashankar, Syngene International Limited Z17,
Concorde Silicon Valley Neeladri Road, Electronic City,
Bangalore, 560100, IN; CORBETT, Martin, J., c/o
Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543, US; KRYSTEK,
Stanley, Richard, Jr., c/o Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ
08543, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran , Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C07K 14/435 (2006.01)
(11) 58839 B1
C07K 14/47 (2006.01)
C12N 9/16
(2006.01)
C12N 15/10 (2006.01)
(21) P-2019/0510
(22) 08.06.2011.
(30) US 08.06.2010. 352461 P
(86) WO 08.06.2011. PCT/EP2011/059420
(87) WO 15.12.2011. WO 2011/154420
(96) 08.06.2011. 11726380.6
(97) 03.04.2019. EP2580236 B 2019/14 EN
(54) MUTEINI LIPOKALINA U SUZAMA KOJI
VEZUJU IL-4 R ALFA
TEAR LIPOCALIN MUTEINS BINDING IL-4 R
ALPHA
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(73) PIERIS PHARMACEUTICALS GMBH, LiseMeitner-Strasse 30, 85354 Freising-Weihenstephan, DE;
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE
(72) HOHLBAUM, Andreas, Ter Platen 25B, 9000
Ghent, BE; BAEHRE, Alexandra, Cas Oorthuyskade
152, 1087 Amsterdam, NL; MATSCHINER, Gabriele,
Gottfried-Keller-Str. 13, 81245 Munich, DE;
TRENTMANN, Stefan, Finkenweg 23a, 85391
Allershausen, DE; KIRCHFLED, Klaus, Ueber der
Glonn 17, 85238 Petershausen, DE; CHRISTIAN, HansJuergen, Thalbacher Strasse 49a, 85368 Moosburg, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) C07K 14/55 (2006.01)
(11) 58791 B1
A61K 38/20 (2006.01)
C07K 16/00 (2006.01)
(21) P-2019/0622
(22) 14.03.2014.
(30) US 14.03.2013. 201361784669 P
(86) WO 14.03.2014. PCT/US2014/028913
(87) WO 25.09.2014. WO 2014/153063
(96) 14.03.2014. 14769541.5
(97) 06.03.2019. EP2970441 B 2019/10 EN
(54) POLIPEPTIDI KOJI SADRŽE
NEGLIKOZILISANI FC
AGLYCOSYLATED FC-CONTAINING
POLYPEPTIDES
(73) AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(72) KANNAN, Gunasekaran, 1056 Amberton Lane,
Newbury Park California 91320, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C07K 14/55 (2006.01)
(11) 58854 B1
A61K 38/20 (2006.01)
(21) P-2019/0688
(22) 14.03.2014.
(30) US 14.03.2013. 201361784669 P
(86) WO 14.03.2014. PCT/US2014/029111
(87) WO 25.09.2014. WO 2014/153111
(96) 14.03.2014. 14722463.8
(97) 24.04.2019. EP2970423 B 2019/17 EN
(54) MUTEINI INTERLEUKINA-2 ZA
EKSPANZIJU T-REGULATORNIH ĆELIJA
INTERLEUKIN-2 MUTEINS FOR THE EXPANSION
OF T-REGULATORY CELLS
(73) AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(72) GAVIN, Marc A., 11022 Palisades Avenue SW,
Vashon, Washington 98070, US; KANNAN,
Gunasekaran, 1056 Amberton Lane, Newbury Park,
California 91320, US; LI, Li, 1301 247th Place SE,
Sammamish, Washington 98075, US; PEARSON,
Joshua T., 1136 38th Avenue, Seattle, Washington
98122, US; KAROW, Margaret, 12655 Ridge Drive,
Santa Rosa Valley, California 93012, US
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(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C07K 16/00 (2006.01)
(11) 58831 B1
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 51/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/40 (2006.01)
(21) P-2019/0729
(22) 19.11.2014.
(30) GB 19.11.2013. 201320408
GB 05.02.2014. 201401973
(86) WO 19.11.2014. PCT/GB2014/053420
(87) WO 28.05.2015. WO 2015/075445
(96) 19.11.2014. 14814696.2
(97) 20.03.2019. EP3071595 B 2019/16 EN
(54) HUMANIZOVANO ANTI KALIKREIN-2
ANTITELO
HUMANISED ANTI KALLIKREIN-2 ANTIBODY
(73) FREDAX AB, Jönköpingsgatan 83, 252 50
Helsingborg, SE
(72) TIMMERMAND, Pär Oskar Vilhelmsson,
Mellanvångsvägen 2A, S-223 58 Lund, SE; TRAN,
Amanda Thuy, Råbelövsgatan 39, S-216 19 Malmö, SE;
STRAND, Sven-Erik, Tenorgränd 3, S-224 68 Lund, SE;
LAMMINMÄKI, Urpo Juhani, Mestarintie 27, FI-21410
Vanhalinna, FI; SJÖSTRÖM, Kjell, Rörläggarevägen
16, S-227 30 Lund, SE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 58827 B1
A61P 35/02 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
(21) P-2019/0593
(22) 06.11.2009.
(30) US 07.11.2008. 112323 P
US 02.06.2009. 183291 P
(96) 06.11.2009. 15185767.9
(97) 27.03.2019. EP2982696 B 2019/13 EN
(54) TRETIRANJE AKUTNE LIMFOBLASTNE
LEUKEMIJE
TREATMENT OF ACUTE LYMPHOBLASTIC
LEUKEMIA
(73) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH,
Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE
(72) ZUGMAIER, Gerhard, c/o Amgen Research
(Munich) GmbH, Staffelseestrasse 2, 81477 Munich,
DE; DEGENHARD, Evelyn, Lenzfrieder Strasse 14,
80637 Munich, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) C07K 16/32 (2006.01)
(11) 58823 B1
A61K 39/395 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) P-2019/0727
(22) 06.07.2016.
(30) US 07.07.2015. 201562189610 P
(86) WO 06.07.2016. PCT/US2016/041184

ЗИС / RS / IPO

B
(87) WO 12.01.2017. WO 2017/007846
(96) 06.07.2016. 16741212.1
(97) 17.04.2019. EP3319995 B 2019/16 EN
(54) KOMBINOVANA TERAPIJA KONJUGATOM
ANTI-HER2 ANTITELO-LEK I BCL-2
INHIBITOROM
COMBINATION THERAPY WITH AN ANTI-HER2
ANTIBODY-DRUG CONJUGATE AND A BCL-2
INHIBITOR
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) PHILLIPS, Gail Lewis, 1 DNA Way, South San
Francisco, California 94080, US; SAMPATH, Deepak, 1
DNA Way, South San Francisco, California 94080, US;
WERTZ, Ingrid, 1 DNA Way, South San Francisco,
California 94080, US
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,
11077 Beograd
(51) C10B 1/04
(2006.01)
(11) 58859 B1
C10B 49/02 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
(21) P-2019/0678
(22) 19.05.2015.
(30) SE 20.05.2014. 1450593
(86) WO 19.05.2015. PCT/SE2015/050559
(87) WO 26.11.2015. WO 2015/178833
(96) 19.05.2015. 15795928.9
(97) 13.03.2019. EP3146016 B 2019/19 EN
(54) RASPORED KOMPONENTI I POSTUPAK ZA
RECIKLIRANJE PIROLIZOM UGLJENIKA I
UGLJOVODONIKA IZ ORGANSKOG
MATERIJALA
ARRANGEMENT AND PROCESS FOR RECYCLING
CARBON AND HYDROCARBON FROM ORGANIC
MATERIAL THROUGH PYROLYSIS
(73) SES IP AB, Ragnbågsgatan 8C,
417 55 Göteborg, SE
(72) ERSHAG, Bengt -Sture, Högsböle 63, S-944 91
Hortlax, SE; ERSHAG, Olov, Gamla Kilandavägen 42,
S-449 36 Nödinge, SE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C10L 1/10
(2006.01)
(11) 58819 B1
(21) P-2019/0630
(22) 13.01.2016.
(96) 13.01.2016. 16000060.0
(97) 13.03.2019. EP3192852 B 2019/11 EN
(54) ADITIV ZA GORIVO
FUEL ADDITIVE
(73) ECOMANDA AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, CH
(72) FOERG, Wolfgang, c/o Terraclean AG
Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern, CH
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan , Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd

27

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

B
(51) C12N 9/88
(2006.01)
(11) 58802 B1
(21) P-2019/0709
(22) 17.04.2014.
(30) US 18.04.2013. 201361813586 P
US 31.10.2013. 201361897932 P
(86) WO 17.04.2014. PCT/US2014/034500
(87) WO 23.10.2014. WO 2014/172541
(96) 17.04.2014. 14784792.5
(97) 03.04.2019. EP2986722 B 2019/17 EN
(54) MODIFIKOVANI FENILALANINAMONIJAK-LIAZNI POLIPEPTIDI
ENGINEERED PHENYLALANINE AMMONIA
LYASE POLYPEPTIDES
(73) CODEXIS, INC., 200 Penobscot Drive, Redwood
City, CA 94063, US
(72) HUISMAN, Gjalt, W., 200 Penobscot Drive,
Redwood City, California 94063, US; AGARD,
Nicholas, J., 200 Penobscot Drive, Redwood City,
California 94063, US; MIJTS, Benjamin, 200 Penobscot
Drive, Redwood City, California 94063, US; VROOM,
Jonathan, 200 Penobscot Drive, Redwood City,
California 94063, US; ZHANG, Xiyun, 200 Penobscot
Drive, Redwood City, California 94063, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd

(86) WO 31.10.2014. PCT/FR2014/052781
(87) WO 07.05.2015. WO 2015/063431
(96) 31.10.2014. 14809449.3
(97) 06.03.2019. EP3063300 B 2019/16 FR
(54) MIKROPEPTIDI I NJIHOVA UPOTREBA ZA
MODULACIJU EKSPRESIJE GENA
MICROPEPTIDES AND USE OF SAME FOR
MODULATING GENE EXPRESSION
(73) UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III,
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, FR;
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, 3, rue Michel Ange, 75794 Paris
Cedex 16, FR
(72) COMBIER, Jean-Philippe, Les Ormes 1, Bat B3, F31320 Castanet Tolosan, FR; LAURESSERGUES,
Dominique, 9, avenue Paul Sejourné, F-31000 Toulouse,
FR; BECARD, Guillaume, 13, rue Bel Horizon, F-31450
Odars, FR; PAYRE, François, 14, rue du Coustou de
Valette, F-31450 Pompertuzat, FR; PLAZA, Serge, 30,
rue Romain Rolland, F-31520 Ramonville Saint Agne,
FR; CAVAILLE, Jérôme, 12, rue Fédérico Garcia Lorca,
F-31520 Ramonville Saint Agne, FR
(74) PETOŠEVIĆ d.o.o., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd

(51) C12N 15/113 (2010.01)
(11) 58862 B1
A61K 31/713 (2006.01)
A61P 25/14 (2006.01)
(21) P-2019/0744
(22) 23.12.2015.
(30) EP 24.12.2014. 14200308
(86) WO 23.12.2015. PCT/EP2015/081157
(87) WO 30.06.2016. WO 2016/102664
(96) 23.12.2015. 15817385.6
(97) 22.05.2019. EP3237618 B 2019/21 EN
(54) RNKI INDUKOVANA SUPRESIJA
HANTINGTONOVOG GENA
RNAI INDUCED HUNTINGTIN GENE
SUPPRESSION
(73) UNIQURE IP B.V., Paasheuvelweg 25a,
1105 BP Amsterdam, NL
(72) KONSTANTINOVA, Pavlina Stefanova, c/o
UNIQURE IP B.V., Paasheuvelweg 25a, 1105 BP
Amsterdam, NL; MINIARIKOVA, Jana, c/o UNIQURE
IP B.V., Paasheuvelweg 25a, 1105 BP Amsterdam, NL
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd

(51) C22B 3/20
(2006.01)
(11) 58853 B1
C22B 11/06 (2006.01)
(21) P-2019/0676
(22) 26.11.2015.
(30) ZA 26.11.2014. 201408682
(96) 26.11.2015. 15196464.0
(97) 06.03.2019. EP3026130 B 2019/10 EN
(54) POSTUPAK OBRADE ZA EKSTRAKCIJU
PLEMENITIH, OSNOVNIH I RETKIH
ELEMENATA
TREATMENT PROCESS FOR EXTRACTION OF
PRECIOUS, BASE AND RARE ELEMENTS
(73) LIFEZONE LIMITED, 4th Floor, Ebene Skies, Rue
de l'Institut, Ebene, MU
(72) LIDDELL, Keith, Stuart, Regency House,
Westwood Place, Westwood Lane, Normandy, Surrey
GU3 2JE, GB; SMITH, Lisa, Anne, 51/4 Dover Court,
Mosman Park, Perth, Western Australia 6012, AU;
ADAMS, Michael, David, Villa VS3, Vista Del Mar 15
Moo 4, Tambon Sakhu, Amphur Thalang,
83110 Phuket, TH
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd

(51) C12Q 1/68
(2018.01)
C07K 7/06
(2006.01)
C07K 7/08
(2006.01)
C07K 14/415 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
(21) P-2019/0705
(30) FR 31.10.2013. 1360727
FR 03.06.2014. 1455044
28

(11) 58834 B1

(22) 31.10.2014.
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(51) C22C 38/02 (2006.01)
(11) 58807 B1
C21D 6/00
(2006.01)
C21D 8/02
(2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/06 (2006.01)
C22C 38/20 (2006.01)
C22C 38/24 (2006.01)
C22C 38/26 (2006.01)
C22C 38/28 (2006.01)
C22C 38/42 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/46 (2006.01)
C22C 38/48 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
C22C 38/54 (2006.01)
(21) P-2019/0532
(22) 28.08.2013.
(30) US 31.08.2012. 201261695771 P
US 15.03.2013. 201313837500
(86) WO 28.08.2013. PCT/US2013/056999
(87) WO 06.03.2014. WO 2014/036091
(96) 28.08.2013. 13759947.8
(97) 03.04.2019. EP2890825 B 2019/14 EN
(54) FERITNI NERĐAJUĆI ČELIK SA
ODLIČNOM OTPORNOŠĆU NA OKSIDACIJU,
DOBROM IZDRŽLJIVOŠĆU NA VISOKU
TEMPERATURU, I DOBRE OBRADIVOSTI
FERRITIC STAINLESS STEEL WITH EXCELLENT
OXIDATION RESISTANCE, GOOD HIGH TEMPERATURE
STRENGTH, AND GOOD FORMABILITY
(73) AK STEEL PROPERTIES, INC., 9227 Centre
Pointe Drive, West Chester, OH 45069, US
(72) YOSHITAKE, Eizo, 5001 Kilkerry Drive,
Middletown, OH 45042, US
(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) E02B 5/08
(2006.01)
(11) 58846 B1
E02B 3/02
(2006.01)
E02B 8/02
(2006.01)
(21) P-2019/0672
(22) 12.03.2014.
(30) IT 15.03.2013. TO20130200
(86) WO 12.03.2014. PCT/IB2014/059684
(87) WO 18.09.2014. WO 2014/141096
(96) 12.03.2014. 14719086.2
(97) 15.05.2019. EP2971368 B 2019/20 EN
(54) KONSTRUKCIJA ZA ZADRŽAVANJE
NANOSA U VODOTOKOVIMA
STREAM DEBRIS RESTRAINING STRUCTURE
(73) OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., Via Kennedy,
10, 40069 Zola Predosa (BO), IT
(72) ARMANINI, Aronne, Via del Capitel, 56,
I-38121 Trento, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11000 Beograd
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B
(51) E03F 5/04
(2006.01)
(11) 58840 B1
(21) P-2019/0697
(22) 03.11.2015.
(30) BE 03.11.2014. 201405048
(86) WO 03.11.2015. PCT/EP2015/075545
(87) WO 12.05.2016. WO 2016/071318
(96) 03.11.2015. 15797270.4
(97) 13.03.2019. EP3215684 B 2019/11 EN
(54) SKLOP SLIVNIKA, TELO SLIVNIKA ZA
UPOTREBU U TAKVOM SKLOPU I ZATVARAČ
NEPRIJATNIH MIRISA ZA UPOTREBU U
TAKVOM SKLOPU
DRAIN ASSEMBLY, DRAIN BODY FOR USE IN
SUCH AN ASSEMBLY AND ODOR TRAP OF USE
IN SUCH AN ASSEMBLY
(73) DE DENKFABRIEK BVBA, Park Diamant 1,
2590 Berlaar, BE
(72) STEYLAERTS, Peter, Brouwerijstraat 7, B-2235
Hulshout, BE; STEYLAERTS, Patrick, Heksestraat 61,
B-2222 Itegem (Heist-op-den-Berg), BE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) E03F 5/10
(2006.01)
(11) 58811 B1
E03F 1/00
(2006.01)
E03F 7/00
(2006.01)
(21) P-2019/0412
(22) 06.11.2015.
(30) IT 06.11.2014. RM20140648
(86) WO 06.11.2015. PCT/IT2015/000270
(87) WO 12.05.2016. WO 2016/071940
(96) 06.11.2015. 15817579.4
(97) 09.01.2019. EP3215683 B 201902 EN
(54) AUTOMATSKI SISTEM ZA PRAŽNJENJE,
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU OTPADNIH
REZERVOARA PRENOSNOG TOALETA KOJI
SE KORISTI KOD REKREACIONIH VOZILA
KAO ŠTO SU KAMP PRIKOLICE, KARAVANI,
KUĆE NA TOČKOVIMA
AUTOMATED SYSTEM FOR DRAINING,
CLEANING AND SANITIZING OF PORTABLE
TOILET SEWAGE HOLDING TANKS USED IN
RECREATIONAL VEHICLES SUCH AS CAMPERS,
CARAVANS, MOTORHOMES AND BOATS
(73) NITTI, Sergio, Via Valle del Formale N°45,
00039 Zagarolo (RM), IT
(72) NITTI, Sergio, Via Valle del Formale N°45,
00039 Zagarolo (RM), IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O. ,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) E04B 1/41
E04F 21/22
(21) P-2016/0654

(2006.01)
(2006.01)

(11) 58866 B1

(22) 15.08.2016.
(43) 28.02.2018.
(54) NOSAČ STUBA ZA FALŠ POD
PREFABRICATED FLOOR SUPPORT BRACKET

29

B
(73) LAZIĆ, Lazar, Prešernova 92, 24000 Subotica, RS
(72) LAZIĆ, Lazar, Prešernova 92, 24000 Subotica, RS
(51) E04F 15/10 (2006.01)
(11) 58821 B1
B32B 37/18 (2006.01)
B61D 17/10 (2006.01)
E04B 1/94
(2006.01)
E04C 2/52
(2006.01)
(21) P-2019/0714
(22) 19.08.2013.
(30) US 21.08.2012. 201261691494 P
(86) WO 19.08.2013. PCT/US2013/055556
(87) WO 27.02.2014. WO 2014/031528
(96) 19.08.2013. 13753764.3
(97) 27.03.2019. EP2909394 B 2019/13 EN
(54) PODNE OBLOGE SA SLOJEM ZA
DISIPACIJU TOPLOTE
FLOORING ASSEMBLY WITH HEAT DISSIPATION
LAYER
(73) MILWAUKEE COMPOSITES, INC., 6055 S.
Penssylvania Avenue, Cudahy, WI 53110, US
(72) DESING, James E., W3034 Lafayette Lane,
Elkhorn, WI 53121, US; BIDDLE, Andrew J., W4022
County Road G, Cedar Grove, WI 53013, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) E04H 17/12 (2006.01)
(11) 58844 B1
A01G 17/14 (2006.01)
(21) P-2019/0547
(22) 23.02.2016.
(30) IT 23.02.2015. UD20150022
(86) WO 23.02.2016. PCT/IB2016/050962
(87) WO 01.09.2016. WO 2016/135622
(96) 23.02.2016. 16712506.1
(97) 06.02.2019. EP3262253 B 2019/06 EN
(54) POTPORNI STUB ZA OGRADE ILI
POLJOPRIVREDNU PRIMENU I NAČIN IZRADE
POTPORNIH STUBOVA
SUPPORT POLE FOR FENCES OR
AGRICULTURAL APPLICATIONS AND METHOD
TO MAKE SAID SUPPORT POLE
(73) PRESTIL S.R.L., Via Spilimbergo 3, 33095 San
Giorgio della Richinvelda, IT
(72) VOLPATTI, Maurizio, Via Spilimbergo 3,
33095 San Giorgio della Richinvelda, IT
(74) PETOŠEVIĆ DOO, Bulevar oslobođenja 87,
11000 Beograd
(51) E06B 7/086 (2006.01)
(11) 58863 B1
E06B 7/084 (2006.01)
E06B 9/34
(2006.01)
(21) P-2019/0746
(22) 19.04.2017.
(30) IT 29.04.2016. UA20162994
(96) 19.04.2017. 17167132.4
(97) 20.03.2019. EP3239450 B 2019/12 EN
(54) POKRETAČKI UREĐAJ LETVICA KAPKA
ZA PROZORE
30
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ACTUATION DEVICE FOR THE SLATS OF A
SHUTTER
(73) I.QUATTRO S.R.L., Viale del Lavoro, 3,
60030 San Marcello (AN), IT
(72) CIRILLI, Alessandro, Via San Francesco, 56,
60035 JESI (AN), IT
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) F03B 13/18 (2006.01)
(11) 58828 B1
F03D 5/06
(2006.01)
(21) P-2019/0617
(22) 20.06.2014.
(30) DK 20.06.2013. 201300188
(86) WO 20.06.2014. PCT/DK2014/000035
(87) WO 24.12.2014. WO 2014/202082
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(72) DESAI, Manoj, C., 1975 Mohawk Drive, Pleasant
Hill, CA 94523, US; HONG, Allen, Yu, 4957 Williams
Road, San Jose, CA 95129, US; LIU, Hongtao, 10320
Orange Avenue, Cupertino, CA 95014, US; XU,
Lianhong, 970 Blair Court, Palo Alto, CA 94303, US;
VIVIAN, Randall, W., 1430 Via Vista, San Mateo,
CA 94404, US
(74) MSA IP MILOJEVIĆ, SEKULIĆ ADVOKATI,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
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(51) C07D 213/81 (2006.01)
(11) 55073 B9
A61K 31/44 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 405/04 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 417/06 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 491/107 (2006.01)
(21) P-2016/0666
(22) 07.06.2012.
(30) WO 10.06.2011. PCT/CN2011/075606
(86) WO 07.06.2012. PCT/EP2012/060785
(87) WO 13.12.2012. WO 2012/168350
(96) 07.06.2012. 12725834.1
(97) 25.05.2016. EP2718266 B 2016/21 EN
(54) PIRIDIN-2-AMIDI KORISNI KAO CB2
AGONISTI
PYRIDIN-2-AMIDES USEFUL AS CB2 AGONISTS
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(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) BISSANTZ, Caterina, 3, rue de Palmrain, 68128
Village-Neuf, FR; GRETHER, Uwe, Kirchgasse 4,,
79588 Efringen-Kirchen, DE; HEBEISEN, Paul, St.
Alban-Ring 184,, 4052 Basel, CH; KIMBARA, Atsushi,
1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-Chome,Chuo-ku,, Tokyo
103-8324, JP; LIU, Qingping, Life Science Park
Road,No. 29 Building,Changping District,, Beijing
102206, CN; NETTEKOVEN, Matthias, Ruetteweg 3,,
79639 Grenzach-Wyhlen, DE; PRUNOTTO, Marco,
Rue De la Molière, 22,, 2800 Delémont, CH; ROEVER,
Stephan, Auf der Neusetze 19,, 79594 Inzlingen, DE;
ROGERS-EVANS, Mark, Rosenweg 6,, 4103
Bottmingen, CH; SCHULZ-GASCH, Tanja, Baselweg
7,, 4417 Ziefen, CH; ULLMER, Christoph,
Neumattenstrasse 6,, 79592 Fischingen, DE; WANG,
Zhiwei, Life Science Park Road,No. 29
Building,Changping District,, Beijing 102206, CN;
YANG, Wulun, Life Science Park Road,No. 29
Building,Changping District,, Beijing 102206, CN
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,
11077 Beograd

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.06.2019. до 15.07.2019. године:
Патент број 49107 чији је носилац MESSER
FRANCE S.A., 84,Rue Charles Michels, F-93206 Saint
Denis, FR, престао је да важи дана 17.06.2019.
године.
Патент број 49929 чији је носилац ORION
CORPORATION, Orionintie 1, FIN-02200 Espoo, FI,
престао је да важи дана 19.06.2019. године.
Патент број 50127 чији је носилац Kasa Martin,
Franz Keimgasse 44/11, Brunn am Gebirge, AT,
престао је да важи дана 09.07.2019. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.12.2018. до 15.01.2019. године:
Патент број 49978 чији је носилац VOSSLOH
WERKE GMBH, Vosslohstrasse 4, D-58791 Werdohl,
DE, престао је да важи дана 12.01.2019. године.
Патент број 49987 чији је носилац COMBI
WEAR PARTS AB, Box 205, S-681 24 Kristinehamn,
SE, престао је да важи дана 20.12.2018. године.
Патент број 50064 чији је носилац Kovačević
Novak, Bul. Arsenija Čarnojevića 142/18, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 12.01.2019. године.
Патент број 50420 чији је носилац OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665
Oftringen , CH, престао је да важи дана 25.12.2018.
године.
Патент број 50820 чији је носилац ORTHOMCNEIL PHARMACEUTICAL,INC., U.S.Route 202,
P.O.Box 300, Raritan, NJ 08869-0602, US, престао је
да важи дана 22.12.2018. године.
Патент број 51385 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton, CT
06340, US, престао је да важи дана 23.12.2018.
године.
Патент број 52700 чији је носилац ABBOTT
GMBH & CO. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205
Wiesbaden, DE, престао је да важи дана 29.12.2018.
године.
ЗИС / RS / IPO

Патент број 52815 чији је носилац AMGEN
INC., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320, US, престао је да важи дана
20.12.2018. године.
Патент број 52855 чији је носилац ARLA
FOODS AMBA, Sonderhoj 14, 8260 Viby J, DK,
престао је да важи дана 06.01.2019. године.
Патент број 52965 чији је носилац KRSTIĆ,
Jovica , Stanka Paunovića Veljka 106, 22400 Ruma ,
RS, престао је да важи дана 13.01.2019. године.
Патент број 52985 чији је носилац WÜST, Dirk
, Hohrainli 15, 79650 Schopfheim , DE, престао је да
важи дана 24.12.2018. године.
Патент број 53000 чији је носилац ZWEIFEL
POMY-CHIPS AG, Kesselstrasse 5, 8957 Spreitenbach,
CH, престао је да важи дана 23.12.2018. године.
Патент број 53010 чији је носилац ARVEN
ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Balabandere Cad.
Ilac Sanayi Yolu, No: 14, Istinye, Istanbul 34460, TR,
престао је да важи дана 31.12.2018. године.
Патент број 53033 чији је носилац SANOVEL
ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Istinye Mah., Balabandere Cad. No:14, 34460
Sariyer/Istanbul, TR, престао је да важи дана
22.12.2018. године.
Патент број 53036 чији је носилац SANOVEL
ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Istinye Mah., Balabandere Cad. No:14, 34460
Sariyer/Istanbul, TR, престао је да важи дана
22.12.2018. године.
Патент број 53101 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 16.12.2018. године.
Патент број 53196 чији је носилац ABBVIE INC., 1
North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, US,
престао је да важи дана 21.12.2018. године.
Патент број 53199 чији је носилац TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel
Street, P.O. Box 3190, 49131 Petach-Tikva, IL, престао
је да важи дана 20.12.2018. године.
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Патент број 53363 чији је носилац
LABORATORIOS LICONSA, S.A., Gran Via Carles
III98, 7è. Edif. Trade, 08028 Barcelona, ES, престао је
да важи дана 24.12.2031. године.
Патент број 53413 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 16.12.2018. године.
Патент број 53526 чији је носилац ROLA
KATERINS A.V.E.E., 3rd klm of National Road
Katerini, Thessaloniki, 60062 Korinos Pierias, GR,
престао је да важи дана 11.01.2019. године.
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Патент број 55162 чији је носилац ID
BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC, 2323
Boul. du Parc Technologique, Ste Foy, Quebec G1P
4R8, CA; GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.,
Rue de l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE, престао је да
важи дана 24.12.2018. године.
Патент број 55196 чији је носилац BEIGENE,
LTD., Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman)
Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand
Cayman KY1-1108, KY, престао је да важи дана
01.01.2019. године.

Патент број 53579 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 16.12.2018. године.

Патент број 55350 чији је носилац
FELDMANN METALL & SCHMIEDEKUNST
GMBH, Mühlsteig 25, 90579 Langenzenn, DE, престао
је да важи дана 24.12.2018. године.

Патент број 53582 чији је носилац CRISP
SENSATION HOLDING SA, Rue Pedro-Meylan 1,
1208 Geneva, CH, престао је да важи дана 21.12.2018.
године.

Патент број 55377 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 15.01.2018.
године.

Патент број 54034 чији је носилац PEŠOVIĆ,
Predrag, Golubinačka 87-89, 22310 Šimanovci, RS;
PEŠOVIĆ, Vojin, Danteova 50, 11060 Beograd, RS,
престао је да важи дана 28.12.2018. године.

Патент број 55667 чији је носилац ARDEA
BIOSCIENCES, INC., 4939 Directors Place, San Diego,
CA 92121, US, престао је да важи дана 29.12.2018.
године.

Патент број 54118 чији је носилац GILEAD
SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA
94404, US, престао је да важи дана 21.12.2018.
године.

Патент број 55885 чији је носилац RUNJEVAC,
Neven, Gandijeva 81/33, 11073 Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 21.12.2018. године.

Патент број 54300 чији је носилац TOTAL
RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY, Zone
Industrielle C, 7181 Seneffe, BE, престао је да важи
дана 18.12.2018. године.
Патент број 54628 чији је носилац CLARIANT
PRODUKTE
(DEUTSCHLAND)
GMBH,
Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE,
престао је да важи дана 03.01.2019. године.
Патент број 54795 чији је носилац ROCHE
GLYCART AG, Wagistrasse 18, 8952 SchlierenZuerich, CH, престао је да важи дана 18.12.2018.
године.
Патент број 54811 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 18.12.2018. године.
Патент број 54955 чији је носилац
ARCHITECT MAES LUC BVBA, Lavendelstraat 3,
8020 Oostkamp, BE, престао је да важи дана
18.12.2018. године.
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Патент број 56054 чији је носилац BIOKIER
INC., 105 Green Willow Ct., Chapel Hill, NC 27514,
US, престао је да важи дана 12.01.2019. године.
Патент број 56101 чији је носилац
RIBOSCIENCE LLC, 3901 Laguna Avenue, Palo Alto,
CA 94306, US, престао је да важи дана 18.12.2018.
године.
Патент број 56242 чији је носилац ONCOMED
PHARMACEUTICALS, INC., 800 Chesapeake Drive,
Redwood City, CA 94063-4748, US, престао је да важи
дана 13.01.2019. године.
Патент број 56430 чији је носилац EUGEN
NOTTER
GMBH
BESCHLÄGEFABRIK,
Mönchstrasse 38, 74535 Mainhardt, DE, престао је да
важи дана 16.12.2018. године.
Патент број 56550 чији је носилац
MEDINCELL, 1 Avenue Charles Cros, 34830 Jacou,
FR, престао је да важи дана 30.12.2018. године.

ЗИС / RS / IPO
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Патент број 56616 чији је носилац BEIGENE,
LTD., Mourant Ozannes, Corporate Services (Cayman)
Limited, Harbour Centre, 42 North Church Street, PO
box 1348, Grand Cayman KY1-1108, KY, престао је да
важи дана 01.01.2019. године.
Патент број 56758 чији је носилац ADAMED
SP. Z O.O., Pienków 149, 05-152 Czosnów
k/Warszawy, PL, престао је да важи дана 23.12.2018.
године.
Патент број 56821 чији је носилац CELGENE
QUANTICEL RESEARCH, INC., 9393 Towne Centre
Drive, San Diego, CA 92121, US, престао је да важи
дана 20.12.2018. године.
Патент број 56895 чији је носилац CHANEL
PARFUMS BEAUTIÉ, 135 Avenue Charles de Gaulle,

ЗИС / RS / IPO

B
92200 Neuilly sur Seine, FR, престао је да важи дана
17.12.2018. године.
Патент број 57117 чији је носилац
PLEXXIKON INC., 91 Bolivar Drive, Suite A,
Berkeley, CA 94710, US, престао је да важи дана
21.12.2018. године.
Патент број 57536 чији је носилац EASY
SANITARY SOLUTIONS B.V., Nijverheidsstraat 60,
7575 BK Oldenzaal, NL, престао је да важи дана
07.01.2019. године.
Патент број 57629 чији је носилац
LONDONPHARMA LTD., The St Botolph Building,
138 Houndsditch, London EC3A 7AR, GB, престао је
да важи дана 20.12.2018. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.06.2019. до 15.07.2019. године
Промена имена/адресе

Промена пренос права

Име или адреса носиоца патента рег.број
54918 промењена је у BIOPSAFE ApS, Bygstubben 4,
2950 Vedbӕk, DK;

За патент бр. 50232 извршен је пренос на
ELLIS ENTERPRISES EAST DOO, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца патента рег.број
55440 промењена је у BORMIOLI PHARMA S.p.A.,
Corso Magenta 84, 20123 MILAN, IT;

За патент бр. 53858 извршен је пренос на
ALKAHEST, INC., 125 Shoreway Road, Suite D, San
Carlos, CA 94070 , US;

Име или адреса носиоца патента рег.број
55707 промењена је у VALNEVA AUSTRIA GMBH,
Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Vienna,
ATandVALNEVA USA, Inc.,, 910 Clopper Road, Suite
160S, Gaithersburg, MD 20878, US;

За патент бр. 55693 извршен је пренос на
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Entre-deuxVilles, 1800 Vevey, CH;

Име или адреса носиоца патента рег.број
57892 промењена је у ANDMETICS GMBH,
Lenaustrasse 18, 4050 Traun, AT;

За патент бр. 56902 извршен је пренос на
TEIJIN LIMITED, 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kitaku, Osaka-shi, Osaka 530-0005, JP;
Oглашавање ништавим

Име или адреса носиоца патента рег.број
58437 промењена је у JANSSEN BIOPHARMA, INC.
, 260 E Grand Avenue, 2nd Floor, South San Francisco,
CA 94080, US;
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Патент број 52029 чији је носилац Милетe
Драгић из Зрењанина, Младена Стојановића
14, оглашен је ништавим дана 30.8.2018. године.

ЗИС / RS / IPO
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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-2019/0004
(11) 2019/0004
(22) 10.6.2019.
(13) I1
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION, 1801
Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd, RS
(68) 58449
(54) UPOTREBA SOLI INHIBITORA JANUS
KINAZE (R)-3-(4-(7H-PIROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4IL)-1H- PIRAZOL-1-IL)-3CIKLOPENTILPROPIONITRILA
(92) 515-01-01691-2015-4-007 01/03/2017 RS
(95) SO IZABRANA IZ GRUPE KOJU ČINE SO
FOSFORNE KISELINE RUKSOLITINIBA, SO
SUMPORNE KISELINE RUKSOLITINIBA I SO
MALEINSKE KISELINE RUKSOLITINIBA
(21) SDZ-2019/0005
(11) 2019/0005
(22) 11.6.2019.
(13) I1
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, 5-1,
Ukima 5-chome, Kita-ku, 115-8543 Tokyo , JP

ЗИС / RS / IPO

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000
Beograd, RS
(68) 57038
(54) MULTI-SPECIFIČAN ANTIGEN-VEZUJUĆI
MOLEKUL KOJI IMA ALTERNATIVNU FUNKCIJU
FUNKCIJI FAKTORA VIII KOAGULACIJE KRVI
(92) 515-01-02044-18-001 18/04/2019 RS; 515-0102047-18-001 18/04/2019 RS; 515-01-02050-18-001
18/04/2019 RS and 515-01-02052-18-001 18/04/2019
RS
(95) EMICIZUMAB
(21) SDZ-2019/0006
(11) 2019/0006
(22) 17.6.2019.
(13) I1
(71) VIIV HEALTHCARE COMPANY, 251 Little Falls
Drive, Wilmington, 19808 Delaware, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000
Beograd, RS
(68) 57323
(54) ANTIVIRUSNA TERAPIJA
(92) 515-01-03300-18-001 03/05/2019 RS
(95) DOLUTEGRAVIR, RILPIVIRIN
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2018/0001
(11) 38
(22) 11.1.2018.
(13) I2
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East
Lincoln Avenue, NJ 07065-0907 Rahway, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(68) 54713
(54) INHIBITORI REPLIKACIJE VIRUSA
HEPATITISA C
(92) 515-01-00035-17-002 31/07/2017 RS
(95) ELBASVIR
(94) 2 godine 4 meseca 6 dana
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(21) SDZ-2018/0007
(11) 39
(22) 14.5.2018.
(13) I2
(73) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, CT 06340, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19,
11000 Beograd, RS
(68) 51574
(54) JEDINJENJA PIROLO (2,3-d) PIRIMIDINA
(92) 515-01-02613-17-001 29/01/2018 RS
(95) TOFACITINIB
(94) 5 godina.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) F28D 1/04
(2006.01)
(11) 1612 U1
F28F 9/18
(2006.01)
F28F 21/08 (2006.01)
(21) MP-2019/0033
(22) 24.04.2019.
(54) CEVNI RADIJATOR ZA PRENOS TOPLOTE
TUBE RADIATOR FOR HEAT TRANSFER
(73) OGNJANOVIĆ, Nenad, Kušiljevo, 35226
Kušiljevo, RS
(72) OGNJANOVIĆ, Nenad, Kušiljevo,
35226 Kušiljevo, RS

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Престанак важења малог патента истеком
законског рока од 16.06.2019. до 15.07.2019. године
Мали патент број 1117 чији је носилац
OGNJANOVIĆ, Miroljub, 35226 Kušiljevo, RS;
OGNJANOVIĆ, Nenad, 35226 Kušiljevo, RS, престао
је да важи дана 17.06.2019. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.12.2018. до 15.01.2019. године

Оглашавање ништавим
УСВАЈА СЕ предлог број 2019/3200-MP2014/63 од 1.4.2019. године, Младеновић Станише из
Београда, ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВИМ решење о
признању малог патента број 2015/2227-МП2014/0063 од 31.3.2015. године, којим је признат
мали патент број 1426, привредном друштву DRVO
TRADE NV D.O.O., Војвођанска 370, 11271 Београд
– Сурчин, за проналазак под називом „Дрвени
модуларни сталак за винске боце”.

Мали патент број 1495 чији је носилац SAVIĆ,
Jasna, Lipova 977, 36210 Vrnjačka banja, RS, престао
је да важи дана 06.01.2019. године.
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications

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

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

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

ЗИС / RS / IPO

45

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

А

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

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

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

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

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

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



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

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 25/2019– 28/2019 (19.06.2019. до 10.07.2019.).
________________

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 31/137(2006.01) (11) EP 3409274 A1
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
A61K 31/135(2006.01)
A61K 31/138(2006.01)
A61K 31/661(2006.01)
(30) US 22.12.2008. 139672 P
US 19.06.2009. 218530 P
US 29.09.2009. 246715 P
(96) EP 18179301.9 21.12.2009. EN
(97) EP 3409274 05.12.2018. 201849 EN
(54) DOSAGE REGIMEN FOR A S1P
RECEPTOR AGONIST
(71) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35,
4056 Basel, CH
(72) SCHMOUDER, ROBERT, One Health Plaza,
East Hanover, New Jersey 07936, US
DUMORTIER, THOMAS, Novartis Pharma
AGPostfach, 4002 Basel, CH
DAVID, OLIVIER, Novartis Pharma AGPostfach,
4002 Basel, CH
LOOBY, MICHAEL, Novartis Pharma AGPostfach,
4002 Basel, CH
(74) ELKINGTON & FIFE LLP, Prospect House 8
Pembroke Road, Sevenoaks, Kent TN13 1XR, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 31/56 (2006.01) (11) EP 3403654 A1
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 31/569(2006.01)
(30) US 01.10.2009. 24764209 P
(96) EP 18178891.0 30.09.2010. EN
(97) EP 3403654 21.11.2018. 201847 EN
(54) ORALLY ADMINISTERED
CORTICOSTEROID COMPOSITIONS
(71) ADARE DEVELOPMENT I, L.P., 1200 Lenox
Drive, Suite 100, Lawrenceville, NJ 08648, US
(72) PERRETT, STEPHEN, 142 Leabrook Lane,
Princeton, NJ 08540, US
COHEN, FREDRIC JAY, 52 Bailey Dr., Washington
Crossing, PA 18977, US
VENKATESH, GOPI M., 780 Waldsmith Way,
Vandalia, OH 45377, US
(74) COOLEY (UK) LLP, Dashwood 69 Old Broad
Street, London EC2M 1QS, GB

ЗИС / RS / IPO

(51)

C07D 231/56(2006.01) (11) EP 3498696 A1
C07D 249/18(2006.01)
C07D 471/04(2006.01)
C07D 487/04(2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A01N 43/707(2006.01)
A01N 37/34 (2006.01)
(30) US 14.11.2008. 11465608 P
US 14.11.2008. 11466508 P
US 07.05.2009. 17613609 P
(96) EP 18205236.5 13.11.2009. EN
(97) EP 3498696 19.06.2019. 201925 EN
(54) ENANTIOMERICALLY ENRICHED
ARYLOAZOL-2-YL CYANOETHYLAMINO
PARASITICIDAL COMPOUNDS
(71) MERIAL, INC., 3239 Satellite Boulevard, Bldg
500, Duluth, Georgia 30096, US
(72) SOLL, MARK DAVID, 605 Newport Shore,
Alpharetta, GA 30005, US
LE HIR DE FALLOIS, LOIC PATRICK, 2259
Fairhaven Circle NE, Atlanta, GA 30305, US
HUBER, SCOT KEVIN, 6104 Bramblewood Drive,
Rayleigh, NC 27612, US
LEE, HYOUNG LK, 10875 Windham Way, Alpharetta,
Georgia 30022, US
WILKINSON, DOUGLAS EDWARD, 536 Rodney Bay
Crossing, Wake Forest, NC 27587, US
JACOBS, ROBERT TOMS, 1849 Old College Circle,
Wake Forest, NC 27587, US
BECK, BRENT CHRISTOPHER, 710 Straywhite
Avenue, Apex, NC 27539, US
(74) D YOUNG & CO LLP, 120 Holborn,
London EC1N 2DY, GB
_____________________________________________
(51)

C07K 14/47 (2006.01) (11) EP 3401327 A1
C07K 16/30 (2006.01)
A61K 39/395(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(30) DE 18.05.2004. 102004024617
(96) EP 18167570.3 18.05.2005. DE
(97) EP 3401327 14.11.2018. 201846 DE
(54) DIFFERENTIAL IN TUMOUR GENE
PRODUCTS AND USE OF SAME
(71) ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, NihonbashiHoncho 2-Chome, Chuo-kuTokyo 103-8411, JP
(72) TÜRECI, ÖZLEM, Philipp-von-Zabern-Platz 1,
55116 Mainz, DE
SAHIN, UGUR, Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116
Mainz, DE
KOSLOWSKI, MICHAEL, Autogenstrasse 50,
65933 Frankfurt, DE
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FRITZ, STEFAN, Geisterweg 35, 55237 Flonheim, DE
GEPPERT, HARALD-GERHARD, Grünstrasse 46,
42697 Solingen, DE
(74) SCHNAPPAUF, GEORG, ZSP Patentanwälte
PartG mbB Hansastraße 32, 80686 München, DE
_____________________________________________
C07K 16/30 (2006.01) (11) EP 3401334 A1
A61K 39/395(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C12N 5/12 (2006.01)
(30) EP 29.05.2007. 07010622
US 29.05.2007. 932099 P
(96) EP 18168460.6 27.05.2008. EN
(97) EP 3401334 14.11.2018. 201846 EN
(54) MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST
CLAUDIN-18 FOR TREATMENT OF CANCER
(71) ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, NihonbashiHoncho 2-Chome, Chuo-kuTokyo 103-8411, JP
;TRON - TRANSLATIONALE ONKOLOGIE AN DER
UNIVERSITÄTSMEDIZIN DER JOHANNES
GUTENBERG- UNIVERSITÄT MAINZ
GEMEINNÜTZIGE GMBH, Freiligrathstrasse 12,
55131 Mainz, DE
(72) SAHIN, UGUR, Philipp-von-Zabern-Platz 1,
55116 Mainz, DE
TÜRECI, ÖZLEM, Philipp-von-Zabern-Platz 1,
55116 Mainz, DE

BRANDENBURG, GUNDA, Hafenstrasse 12,
22880 Wedel, DE
USENER, DIRK, Richard-Wagner-Straße 87b,
65193 Wiesbaden, DE
(74) SCHNAPPAUF, GEORG, ZSP Patentanwälte
PartG mbB Hansastraße 32, 80686 München, DE
_____________________________________________

(51)
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(51)

C07K 16/32 (2006.01) (11) EP 3401335 A1
C07K 16/06 (2006.01)
C07K 1/18 (2006.01)
A61K 39/395(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(30) US 30.01.2008. 24825 P
(96) EP 18157419.5 28.01.2009. EN
(97) EP 3401335 14.11.2018. 201846 EN
(54) COMPOSITION COMPRISING ANTIBODY
THAT BINDS TO DOMAIN II OF HER2 AND
ACIDIC VARIANTS THEREOF
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US
(72) HARRIS, REED J., 1587 Forge Road, San
Mateo, CA 94402, US
MOTCHNIK, PAUL A., 1020 Lassen Drive, Belmont,
CA 94002, US
(74) MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40
Basinghall Street, London EC2V 5DE, GB
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА
ПАТЕНАТА
(51)

A01N 65/00 (2009.01) (11) EP 2473057 A2 *
A61K 36/68 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
(23) 28.01.2019.
(30) IN 04.09.2009. CH21502009
(86) PCT/IN2010000584 02.09.2010. EN
(96) EP 10813435.4 02.09.2010. EN
(87) WO2011027364 10.03.2011. 201110
(97) EP 2473057 11.07.2012. 201228 EN
(54) PICRORHIZA KURROA EXTRACT FOR
PREVENTION, ELIMINATION AND
TREATMENT OF INFECTION DISEASES
(71) MEDASANI, MUNISEKHAR, S-1, Plot No.
31B, Vimal, Road No. 5, Jubilee Hills, Hyderabad 500
033, Andhra Pradesh, IN
(72) DIVI, SATYASAYEE BABU, 55-1-19 JR Nagar,
Vishakapatnam 530 022 Andhra Pradesh, IN
(74) CABINET CHAILLOT, 16/20, avenue de l'Agent
Sarre B.P. 74, 92703 Colombes Cedex, FR
_____________________________________________
(51)

A01N 65/00 (2009.01) (11) EP 2482832 A2 *
A61K 36/68 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
(23) 28.01.2019.
(30) IN 12.08.2009. CH19172009
IN 04.09.2009. CH21502009
(86) PCT/IN2010000534 11.08.2010. EN
(96) EP 10811381.2 11.08.2010. EN
(87) WO2011024196 03.03.2011. 201109
(97) EP 2482832 08.08.2012. 201232 EN
(54) PICRORHIZA KURROA EXTRACT FOR
PREVENTION, ELIMINATION AND
TREATMENT OF DNA BASED VIRUSES IN
HUMANS AND IN BIOTECH INDUSTRY
(71) MEDASANI, MUNISEKHAR, S-1, Plot 31B
Vimal Road 5 Jubilee Hills, Hyderabad 500 033, Andhra
Pradesh, IN
(72) DIVI, SATYASAYEE BABU, 55-1-19 JR Nagar,
Vishakapatnam 530 022Andhra Pradesh, IN
MEDASANI, MUNISEKHAR., S-1, Plot 31B Vimal
Road 5Jubilee Hills, Hyderabad 500 033Andhra
Pradesh, IN
(74) CABINET CHAILLOT, 16/20, avenue de l'Agent
Sarre B.P. 74, 92703 Colombes Cedex, FR

ЗИС / RS / IPO

(51)

A23C 9/00 (2006.01) (11) EP 2330915 A2 *
A23C 9/14 (2006.01)
(23) 05.02.2019.
(30) FI 29.08.2008. 20085806
US 29.08.2008. 201620
(86) PCT/FI2009050678 28.08.2009. EN
(96) EP 09784164.7 28.08.2009. EN
(87) WO2010023361 04.03.2010. 201009
(97) EP 2330915 15.06.2011. 201124 EN
(54) LOW-LACTOSE AND LACTOSE-FREE
MILK PRODUCT AND PROCESS FOR
PRODUCTION THEREOF
(71) VALIO LTD., Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FI
(72) KALLIOINEN, HARRI, Nummistentie 747, FI04480 Haarajoki, FI
TIKANMÄKI, REETTA, Museokatu 20 - 22 B43, FI00100 Helsinki, FI
(74) KOLSTER OY AB, (Salmisaarenaukio 1) P.O.
Box 204, 00181 Helsinki, FI
_____________________________________________
(51) A24F 47/00 (2006.01) (11) EP 2249669 A1 *
(23) 22.01.2019.
(30) FI 22.01.2008. 20085052
(86) PCT/FI2009050056 21.01.2009. FI
(96) EP 09703097.7 21.01.2009. FI
(87) WO2009092862 30.07.2009. 200931
(97) EP 2249669 17.11.2010. 201046 EN
(54) SMOKING ARTICLE
(71) STAGEMODE OY, Aleksanterinkatu 48 A,
00100 Helsinki, FI
(72) KUISTILA, KAJ, Kuivastontie 581-2,
25500 Perniö, FI
KUNNARI, VESA, c/o VTTBiologinkuja 7,
02150 Espoo, FI
HURME, EERO, c/o VTTBiologinkuja 7, 02150 Espoo, FI
(74) PAPULA OY, P.O. Box 981, 00101 Helsinki, FI
_____________________________________________
(51) A61F 13/537(2006.01) (11) EP 2124862 A1 *
(23) 15.05.2019.
(30) TR 19.03.2007. 200701707
(86) PCT/IB2008050883 11.03.2008. EN
(96) EP 08719643.2 11.03.2008. EN
(87) WO2008114165 25.09.2008. 200839
(97) EP 2124862 02.12.2009. 200949 EN
(54) A LAYERED ACQUISITION/DISTRIBUTION
COMPONENT AND A PRODUCTION METHOD THEREOF
(71) EVYAP SABUN, YAG, GLISERIN SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ayazaga Cendere
Yolu, No. 10 Levent, 34396 Istanbul, TR
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(72) EVYAP ARIN, AYSE, Evyap Sabun Yag
Gliserin Sanayi veTicaret Anonim SirketiAyazaga
Cendere Yolu No:10Levent, 34396 Istanbul, TR
OZER, EMRE, Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi
veTicaret Anonim SirketiAyazaga Cendere Yolu
No:10Levent, 34396 Istanbul, TR
KUCUKOGLU, SULE, Evyap Sabun Yag Gliserin
Sanayi veTicaret Anonim SirketiAyazaga Cendere Yolu
No:10Levent, 34396 Istanbul, TR
ALGUL, FATMA, Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi
veTicaret Anonim SirketiAyazaga Cendere Yolu
No:10Levent, 34396 Istanbul, TR
AKYUZ, SINAN, Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi
veTicaret Anonim SirketiAyazaga Cendere Yolu
No:10Levent, 34396 Istanbul, TR
SUZEN, MESUT, Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi
veTicaret Anonim SirketiAyazaga Cendere Yolu
No:10Levent, 34396 Istanbul, TR
GENC, GULTEKIN, Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi
veTicaret Anonim SirketiAyazaga Cendere Yolu
No:10Levent, 34396 Istanbul, TR
(74) DERICIOGLU KURT, EKIN, Ankara Patent
Bureau Limited Kavaklidere Mahallesi Bestekar Caddesi
No: 10, 06680 Cankaya, Ankara, TR
_____________________________________________
(51)

A61H 23/02 (2006.01) (11) EP 1926464 A1 *
A61H 23/04 (2006.01)
(23) 22.01.2019.
(30) AU 23.09.2005. 2005905254
AU 09.05.2006. 2006902442
(86) PCT/AU2006001156 11.08.2006. EN
(96) EP 06774806.1 11.08.2006. EN
(87) WO2007033401 29.03.2007. 200713
(97) EP 1926464 04.06.2008. 200823 EN
(54) AN APPARATUS FOR PREVENTING DEEP
VEIN THROMBOSIS
(71) NEW TEC PTY LTD, C/- Noosa Boardroom 28
Eenie Creek Rd, Noosaville, QLD, AU
(72) MEYER, WALTER, 46/105 Oldfield Road,
Sinnamon Park, Queensland 4073, AU
WREN, GREGORY, ALLAN, 73 Schultz Road, Witta,
Queensland 4552, AU
BENNETT, WAYNE, 205 Pryor Road, Verrierdale,
Queensland 4564, AU
(74) NUSS, LAURENT, Cabinet Nuss 10, rue Jacques
Kablé, 67080 Strasbourg Cedex, FR
_____________________________________________
(51)

(23)
(30)
(86)
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A61K 31/519(2006.01) (11) EP 2086548 A2 *
A61K 31/496(2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
A61K 31/568(2006.01)
22.01.2019.
EP 03.11.2006. 06076976
PCT/NL2007050535 02.11.2007. EN

(96) EP 07834665.7 02.11.2007. EN
(87) WO2008054215 08.05.2008. 200819
(97) EP 2086548 12.08.2009. 200933 EN
(54) USE OF 3-ALPHA-ANDROSTANEDIOL,
OPTIONALLY IN COMBINATION WITH A 5HT1A AGONIST, IN THE TREATMENT OF
SEXUAL DYSFUNCTION
(71) EB IP LYBRIDOS B.V., Louis Armstrongweg
78, 1311 RL Almere, NL
(72) TUITEN, JAN JOHAN ADRIAAN, Fellinilaan
39, 1325 SB Almere, NL
BLOEMERS, JOHANNES MARTINUS MARIA,
Ecrustraat 36, 1339 CJ Almere, NL
DE LANGE, ROBERTUS PETRUS JOHANNES,
Goudenregenlaan 8, 1214 ND Hilversum, NL
(74) V.O., P.O. Box 87930, 2508 DH Den Haag, NL
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

C07D 307/28(2006.01) (11) EP 1771431 A1 *
19.03.2019.
US 03.06.2004. 576642 P
US 10.11.2004. 626769 P
US 18.03.2005. 663300 P
(86) PCT/US2005019669 03.06.2005. EN
(96) EP 05760356.5 03.06.2005. EN
(87) WO2005118565 15.12.2005. 200550
(97) EP 1771431 11.04.2007. 200715 EN
(54) INTERMEDIATES FOR THE
PREPARATION OF HALICHONDRIN B
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 6-10,
Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP
(72) AUSTAD, BRIAN, 170 Mitchell G Drive,
Tewksbury, MA 01876, US
CHASE, CHARLES, E., 18 Devonshire Lane,
Londonderry, NH 03053, US
FANG, FRANCIS, G., 16 Greybirch Road, Andover,
MA 01810, US
(74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte
PartmbB Arabellastraße 30, 81925 München, DE
_____________________________________________
(51)

C07F 5/02 (2006.01) (11) EP 2733147 A1
C07F 5/04 (2006.01)
C07K 5/06 (2006.01)
A61K 38/05 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(23) 11.01.2019.
(30) US 17.06.2008. 132244 P
US 31.03.2009. 211499 P
(96) EP 13191413.7 16.06.2009. EN
(97) EP 2733147 21.05.2014. 201421 EN
(54) BORONATE ESTER COMPOUNDS AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
THEREOF
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(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US
(72) PALANIAPPAN, VAITHIANATHAN, 7 Spruce
Circle, Andover, MA 01810, US
SKWIERCZYNSKI, RAYMOND D., 122 Salem Street,
Andover, MA 01810, US
TRUONG, NOBEL T., 26 Stallbrook Street, Milford,
MA 01757, US
VARGA, CSANAD M., 83 Commonwealth Park W,
Newton, MA 02459, US
ZAWANEH, PETER N., 854 Massachusetts Avenue 12,
Cambridge, MA 02139, US
ELLIOTT, ERIC L., 35 N. Crescent Circuit, Brighton,
MA 02135, US
FERDOUS, ABU J., 5 Squire Road, Winchester, MA 01890, US
KAUFMAN, MICHAEL J., 230 Waltham Street,
Lexington, MA 02421, US
KOMAR, SONJA A., 68 Thomas Street, Belmont, MA 02478, US
MAZAIK, DEBRA L., 125 Wilson St., Holliston MA 01746, US
MCCUBBIN, QUENTIN J., 58 Pinehurst Road,
Belmont, MA 02478, US
NGUYEN, PHOUNG M., 126 Gore Street 4,
Cambridge, MA 02141, US
(74) HARRIS, JENNIFER LUCY, Kilburn & Strode
LLP Lacon London 84 Theobalds Road,
London WC1X 8NL, GB
_____________________________________________
(51) C09D 11/101(2014.01) (11) EP 1740650 A1 *
(23) 19.12.2018.
(30) US 30.04.2004. 835058
(86) PCT/US2005013664 21.04.2005. EN
(96) EP 05738937.1 21.04.2005. EN
(87) WO2005111130 24.11.2005. 200547
(97) EP 1740650 10.01.2007. 200702 EN
(54) RADIATION-CURABLE LITHOGRAPHIC
INKS FROM MULTIFUNCTIONAL ACRYLATE
OLIGOMERS
(71) ASHLAND LICENSING AND
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer
Parkway, Dublin, OH 43017, US
(72) NARAYAN-SARATHY, SRIDEVI, 6330
Wismer Circle, Dublin, OH 43016, US
HAHN, LISA, MARIE, 4455 Olentangy River Road,
Delaware, OH 43015, US
(74) BÜLLE, JAN, Kutzenberger Wolff & Partner
Waidmarkt 11, 50676 Köln, DE
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)
(86)
(96)
(87)

C10J 3/22 (2006.01) (11) EP 2231828 A2 *
C10J 3/66 (2006.01)
15.01.2019.
DE 20.12.2007. 102007062414
PCT/EP2008010999 22.12.2008. DE
EP 08864268.1 22.12.2008. DE
WO2009080336 02.07.2009. 200927

ЗИС / RS / IPO

А
(97) EP 2231828 29.09.2010. 201039 DE
(54) AUTOTHERMIC METHOD FOR THE
CONTINUOUS GASIFICATION OF SUBSTANCES
RICH IN CARBON
(71) ECOLOOP GMBH, Geheimrat-Ebert-Strasse 12,
38640 Goslar, DE
(72) MÖLLER, ROLAND, Samermoosweg 7, 83376
Truchtlaching, DE
(74) PATENTANWÄLTE OLBRICHT BUCHHOLD
KEULERTZ, Partnerschaft mbB Bettinastraße 53-55,
60325 Frankfurt am Main, DE
_____________________________________________
(51)

C23C 16/30 (2006.01) (11) EP 2045355 A1
C23C 16/34 (2006.01)
H01L 51/00 (2006.01)
H01L 51/52 (2006.01)
(23) 08.01.2019.
(30) JP 19.09.2007. 2007241966
JP 29.05.2008. 2008140981
(96) EP 08016444.5 18.09.2008. EN
(97) EP 2045355 08.04.2009. 200915 EN
(54) GAS-BARRIER FILM AND ORGANIC
DEVICE COMPRISING SAME
(71) FUJIFILM CORPORATION, 26-30, Nishiazabu
2-chome Minato-ku, Tokyo 106-0031, JP
(72) ITO, SHIGEHIDE, Fujifilm Corporation577,
UshijimaKaisei-machi, Ashigarakami-gunKanagawa
258-8577, JP
SENGA, TAKESHI, Fujifilm Corporation210
Nakanuma, Minami-ashigara-shi,
Kanagawa 250-0193, JP
(74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte
PartmbB Arabellastraße 30, 81925 München, DE
_____________________________________________
(51)

G01N 33/00 (2006.01) (11) EP 2193365 A2 *
G01N 33/53 (2006.01)
(23) 18.01.2019.
(30) US 20.08.2007. 965446 P
(86) PCT/US2008073708 20.08.2008. EN
(96) EP 08827948.4 20.08.2008. EN
(87) WO2009026359 26.02.2009. 200909
(97) EP 2193365 09.06.2010. 201023 EN
(54) IMPROVED DEVICES FOR CELL ASSAYS
(71) PLATYPUS TECHNOLOGIES, LLC, 5520
Nobel Drive, Suite 100, Madison, Wisconsin 53711, US
(72) ABBOTT, NICHOLAS, 2120 Jefferson Street,
Madison, WI 53711, US
MURPHY, CHRISTOPHER, 1217 Gazelle Place, Davis,
California 95616, US
ISRAEL, BARBARA, 503 Viking Road, Mount Horeb,
WI 53572, US
SOTOS, JOSH, 825 Burbank Place, Madison, WI 53705, US
HANSMANN, DOUG, 122 Bascom Place, Madison, WI
53726, US
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А
HERBER, RENEE, 620 S Brearly, Madison, WI 53703, US
BURKHOLDER, JOSEPH, 4669 Hillcrest Dr,
Middleton, WI 53562, US
HULKOWER, KAREN, 9020 Ewing Avenue, Evanston,
IL 60203, US
BONDS, MICHAEL, 1717 County Hwy BB, Deerfield,
WI 53531, US
(74) GLAWE, DELFS, MOLL, Partnerschaft mbB
von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91,
20103 Hamburg, DE
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

G06F 17/50 (2006.01) (11) EP 2145271 A2 *
24.01.2019.
US 09.05.2007. 917015 P
US 09.05.2007. 917024 P
US 09.05.2007. 917027 P
US 09.05.2007. 917033 P
US 08.05.2008. 117693
(86) PCT/US2008005989 09.05.2008. EN
(96) EP 08754320.3 09.05.2008. EN
(87) WO2008140778 20.11.2008. 200847
(97) EP 2145271 20.01.2010. 201003 EN
(54) TRANSFER OF EMULATOR STATE TO A
HDL SIMULATOR
(71) SYNOPSYS, INC., 700 East Middlefield Road,
Mountain View, CA 94043, US
(72) NG, CHUN, KIT, 12859 NW Majestic Sequoia
Way, Portland, Oregon 97229, US
MAIXNER, RICHARD, C., 2105 Williamette View
Court, West Linn, Oregon 97068, US
LAROUCHE, MARIO, 11989 NW Coleman Drive,
Portland, Oregon 97229, US
MCELVAIN, KENNETH, S., 1160 May Brown
Avenue, Menlo Park, CA 94025, US
(74) POTTER, JULIAN MARK, WP Thompson 138
Fetter Lane, London EC4A 1BT, GB
_____________________________________________
(51) G06F 19/00 (2011.01) (11) EP 2332082 A1 *
(23) 01.02.2019.
(30) US 23.07.2008. 82912 P
(86) PCT/US2009051441 22.07.2009. EN
(96) EP 09790738.0 22.07.2009. EN
(87) WO2010011776 28.01.2010. 201004
(97) EP 2332082 15.06.2011. 201124 EN
(54) METHOD OF CHARACTERIZING SEQUENCES
FROM GENETIC MATERIAL SAMPLES
(71) TRANSLATIONAL GENOMICS RESEARCH
INSTITUTE, 445 N. Fifth Street, Phoenix, AZ 85004, US
;THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, CA 94607, US
(72) CRAIG, DAVID, 2820 S. Camellia Drive,
ChandlerAZ 85248, US
HOMER, NILS, 23 Varnum Street, Unit 2, Boston,
MA02474, US
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(74) POTTER CLARKSON, The Belgrave Centre
Talbot Street, Nottingham NG1 5GG, GB
_____________________________________________
(51) G06F 21/00 (2006.01) (11) EP 2111598 A2 *
(23) 07.05.2019.
(30) US 07.01.2007. 620689
(86) PCT/US2007026279 20.12.2007. EN
(96) EP 07867995.8 20.12.2007. EN
(87) WO2008085449 17.07.2008. 200829
(97) EP 2111598 28.10.2009. 200944 EN
(54) SECURE BOOTING A COMPUTING
DEVICE
(71) APPLE INC., One Apple Park Way, Cupertino
CA 95014, US
(72) SMITH, MICHAEL, 475 E. Mckinley Avenue,
Sunnyvale, CA 94086, US
DE CESARE, JOSHUA, 678 Regas Drive, Campbell,
CA 95008, US
DE ATLEY, DALLAS, BLAKE, 4508 17th Street, 2,
San Francisco, CA 94114, US
WRIGHT, JOHN, ANDREW, 364 Crescent Avenue,
San Francisco, CA 94110, US
(74) BLACK, DIEGO, Withers & Rogers LLP 4 More
London Riverside, London SE1 2AU, GB
_____________________________________________
(51)
(23)
(30)

G06Q 10/00 (2006.01) (11) EP 1754186 A1 *
01.03.2019.
US 24.05.2004. 853306
US 24.05.2004. 852926
US 24.05.2004. 853546
(86) PCT/US2005014619 27.04.2005. EN
(96) EP 05740525.0 27.04.2005. EN
(87) WO2005116892 08.12.2005. 200549
(97) EP 1754186 21.02.2007. 200708 EN
(54) METHODS FOR SHARING GROUPS OF
OBJECTS, SYNCHRONISING, AND SYNCHRONISING
BETWEEN THREE OR MORE DEVICES
(71) APPLE INC., One Apple Park Way, Cupertino
CA 95014, US
(72) GUIHENEUF, BERTRAND, 36 rue Simart, F75018 Paris, FR
MAURY, SÉBASTIEN, 209 Boulevard Voltaire, F75011 Paris, FR
GUTKNECHT, OLIVIER, 8 rue Nodier, F-75018 Paris, FR
JALON, JULIEN, 216 rue du Faubourg St. Antoine, F75012 Paris, FR
RYDER, SCOTT, 1 Infinite Loop, M/S 82/EC,
Cupertino, CA 95014, US
PATERSON, TOBY, 79 rue Crozatier, F-75012 Paris, FR
LEBEL, JÉRÔME, 45 rue de Tolbiac, F-75013 Paris, FR
(74) BARNFATHER, KARL JON, Withers & Rogers
LLP 4 More London Riverside, London SE1 2AU, GB

ЗИС / RS / IPO
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

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

(540)

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

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

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 77108
(210) Ж- 2019-95

(181) 23.01.2029.
(220) 23.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100
Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 08.01.10; 26.01.19; 26.01.24; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, црвена, окер.
(511) Кл. 30: бисквити и крекери.
(111) 77109
(210) Ж- 2019-96

(181) 23.01.2029.
(220) 23.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100
Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.19; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела
(511) Кл. 30: бисквити и крекери.

54

(111) 77110
(210) Ж- 2018-2091

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) црна, тамно плава (pantone reflex blue C), бела,
жута (CMYK 0 50 100 5)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77111
(210) Ж- 2018-2092

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела,
црвена (CMYK 0 100 100 30)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 77112
(210) Ж- 2018-2094

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.03; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела,
црвена (CMYK 0 100 100 67)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77113
(210) Ж- 2018-2095

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела, зелена
(СMYK 60 35 96 17)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77114
(210) Ж- 2018-2096

ЗИС / RS / IPO

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.

Ж
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела, зелена
(CMYK 76 37 100 30)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77115
(210) Ж- 2018-2098

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела,
црвена (CMYK 0 100 100 20)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77116
(210) Ж- 2018-2099

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
55

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

Ж
(540)

(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела,
црвена (CMYK 0 100 100 0)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77117
(210) Ж- 2018-2100

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,
23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела,
црвена (CMYK 0 100 100 0)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77119
(210) Ж- 2019-108

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Van Drunen Farms Evropa fabrika za sušenje
zamrzavanjem d.o.o. Banatsko Karađorđevo,
Његошева б.б., Банатско Карађорђево, Житиште, RS
(740) Дарко Спасић, адвокат, Господар Јованова 73,
Београд-Стари град
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто и сушено воће
и поврће.
(111) 77120
(210) Ж- 2019-109
(531) 05.09.15; 05.09.26; 19.03.01; 19.08.25; 25.01.01;
25.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (pantone reflex blue C), бела,
црвена (CMYK 0 100 100 0), златна (Pantone 871 C)
(511) Кл. 29: конзервисано поврће.
(111) 77118
(210) Ж- 2018-2097
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(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 17.06.2019.

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Van Drunen Farms Evropa fabrika za sušenje
zamrzavanjem d.o.o. Banatsko Karađorđevo,
Његошева б.б., Банатско Карађорђево, Житиште, RS
(740) Дарко Спасић, адвокат, Господар Јованова 73,
Београд-Стари град
(540)

ŠAKA PUNA UKUSA
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто и сушено воће
и поврће.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 77121
(210) Ж- 2019-111

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) "CHIPS WAY" DOO ČAČAK, Милутина
Мандића б.б., Чачак, RS
(540)

(531) 01.01.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 30: кукурузне пахуљице.
(111) 77122
(210) Ж- 2019-113

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) FRUCTUS DOO, Новосадски пут 15/2,
21400 Бачка Паланка, RS
(540)

Ж
(531) 09.07.19; 25.01.18; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, црна
(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; уља и масти за исхрану;
производи припремљени од састојака укључених у
ову класу.
Кл.
31:
пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни и шумарски производи; зрневље и
семе; свеже воће и поврће, свеже зачинско биље;
природне биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и
семе за садњу; живе животиње; храна и пиће за
животиње; слад; производи припремљени од
састојака укључених у ову класу.
Кл. 35: рекламне услуге, промотивне услуге, као и
давање савета у вези са њима; консултантске услуге
у вези организовања пословања, укључујући помоћ и
давање савета у вези са организовањем велепродајних и
малопродајних услуга; административна обрада
наруџбина;
прикупљање
(за
трећа
лица)
прехрамбених производа и робе широке потрошње
(осим транспорта), ради омогућавања потрошачима
да их лакше разгледају и купе; услуге малопродаје у
области прехрамбених производа и робе широке
потрошње.
(111) 77124
(210) Ж- 2018-1627

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна 467C.
(511) Кл. 30: чај, напици од чаја.

(181) 11.10.2028.
(220) 11.10.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) Delhaize Le Lion / De Leeuw, Rue Osseghem 53,
B-1080 Molenbeek Saint-Jean, BE
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд
(540)

(111) 77123
(210) Ж- 2018-1628

(181) 11.10.2028.
(220) 11.10.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) Delhaize Le Lion / De Leeuw, Rue Osseghem 53,
B-1080 Molenbeek Saint-Jean, BE
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд
(540)
(531) 09.07.19; 25.01.18; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, црна
(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; уља и масти за исхрану;
производи припремљени од састојака укључених у
ову класу.

ЗИС / RS / IPO
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Ж
Кл.
31:
пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни и шумарски производи; зрневље и
семе; свеже воће и поврће, свеже зачинско биље;
природне биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и
семе за садњу; живе животиње; храна и пиће за
животиње; слад; производи припремљени од
састојака укључених у ову класу.
Кл. 35: рекламне услуге, промотивне услуге, као и
давање савета у вези са њима; консултантске услуге
у вези организовања пословања, укључујући помоћ и
давање
савета
у вези са
организовањем
велепродајних
и
малопродајних
услуга;
административна обрада наруџбина; прикупљање (за
трећа лица) прехрамбених производа и робе широке
потрошње (осим транспорта), ради омогућавања
потрошачима да их лакше разгледају и купе; услуге
малопродаје у области прехрамбених производа и
робе широке потрошње.
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у вези организовања пословања, укључујући помоћ и
давање
савета
у вези са
организовањем
велепродајних
и
малопродајних
услуга;
административна обрада наруџбина; прикупљање (за
трећа лица) прехрамбених производа и робе широке
потрошње (осим транспорта), ради омогућавања
потрошачима да их лакше разгледају и купе; услуге
малопродаје у области прехрамбених производа и
робе широке потрошње.
(111) 77126
(210) Ж- 2018-1629

(181) 11.10.2028.
(220) 11.10.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) Delhaize Le Lion / De Leeuw, Rue Osseghem 53,
B-1080 Molenbeek Saint-Jean, BE
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд
(540)

(111) 77125
(210) Ж- 2018-1630

(181) 11.10.2028.
(220) 11.10.2018.
(151) 17.06.2019.
(732) Delhaize Le Lion / De Leeuw, Rue Osseghem 53,
B-1080 Molenbeek Saint-Jean, BE
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд
(540)

(531) 02.09.14; 11.03.05; 25.01.18; 26.04.15; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) наранџаста, бела, црна, црвена
(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; уља и масти за исхрану;
производи припремљени од састојака укључених у
ову класу.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач,
тапиока и саго, брашно и производи од житарица,
хлеб, пецива и кондиторски производи, сладоледи,
шећер, мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со,
сенф, сирће, сосови (као додаци), зачини, лед
(замрзнута вода), производи припремљени од
састојака укључених у ову класу.
Кл. 35: рекламне услуге, промотивне услуге, као и
давање савета у вези са њима; консултантске услуге
58

(531) 02.09.14; 11.03.05; 25.01.18; 26.04.15; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) наранџаста, бела, црна, црвена
(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; уља и масти за исхрану;
производи припремљени од састојака укључених у
ову класу.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач,
тапиока и саго, брашно и производи од житарица,
хлеб, пецива и кондиторски производи, сладоледи,
шећер, мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со,
сенф, сирће, сосови (као додаци), зачини, лед
(замрзнута вода), производи припремљени од
састојака укључених у ову класу.
Кл. 35: рекламне услуге, промотивне услуге, као и
давање савета у вези са њима; консултантске услуге
у вези организовања пословања, укључујући помоћ и
давање
савета
у вези са
организовањем
велепродајних
и
малопродајних
услуга;
административна обрада наруџбина; прикупљање (за
трећа лица) прехрамбених производа и робе широке
потрошње (осим транспорта), ради омогућавања
потрошачима да их лакше разгледају и купе; услуге
малопродаје у области прехрамбених производа и
робе широке потрошње.
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(111) 77127
(210) Ж- 2019-91

(181) 21.01.2029.
(220) 21.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Albaugh UK Ltd., 1 Northumberland Avenue,
Trafalgar Square, London WC2N 5BW, GB
(740) Гордана Поповић, адвокат, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

FLAME DUO
(511) Кл. 1: хемијска средства за заштиту биља;
хемијски адитиви за фунгициде, пестициде,
хербициде и инсектициде; средства за раст, ђубрива
и хемијска средства за употребу у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; регулатори раста.
Кл. 5: препарати и средства против штеточина;
препарати за уништавање штеточина; пестициди;
фунгициди; хербициди; инсектициди; препарати за
уништавање штетних биљака; лосиони као заштита
од отровног биља.
(181) 30.05.2029.
(220) 30.05.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

Ж
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

SEVER
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.
(111) 77131
(210) Ж- 2019-94

(181) 22.01.2029.
(220) 22.01.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Jaffa doo Crvenka, Маршала Тита 245,
25220, Црвенка, RS
(540)

(111) 77128
(210) Ж- 2019-807

NEIMAR
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.
(111) 77129
(210) Ж- 2019-255

(181) 20.02.2029.
(220) 20.02.2019.
(151) 17.06.2019.

(300) 88/100,628 31.08.2018. US.
(732) Bioverativ Therapeutics Inc., 225 Second
Avenue, Waltham, Massachusetts 02451 , US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

CIBEMTOR
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
болести хладних аглутинина и хроничне имуне
тромбоцитопеније.
(111) 77130
(210) Ж- 2019-809

(181) 30.05.2029.
(220) 30.05.2019.
(151) 17.06.2019.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 08.01.10; 19.03.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.11
(591) црна, magenta, cyan, жута (CMYK бoje), бела ,
Pantone 2756 C, Pantone 485 C
(511) Кл. 30: бисквити, суви колачићи; бискоти
(бисцотти); бомбоне; воћни колачи; десерти у облику
муса (слаткиши); еклери; енглески крем; енглески
крем (печени десерти); какао намази; кекс; колачи;
колачи од бисквита; колачи од чоколаде;
кондиторски производи за украшавање новогодишње
јелке; крем-пите; крофне; мафини; млечна чоколада;
млечни карамел крем; намази на бази чоколаде;
нугат; пралине; принцес-крофне; сендвичи; ситни
колачи; сладолед; сладоледи; слаткиши; слаткиши од
шећера; смрзнути кондиторски производи; смрзнуто
тесто за чоколадне колаче; торте са глазуром;
чоколада; чоколада; чоколадне бомбоне; чоколадни
десерти; чоколадни мусеви; чоколадни производи.
(111) 77132
(210) Ж- 2019-97

(181) 23.01.2029.
(220) 23.01.2019.
(151) 18.06.2019.

(300) 88/053,749 26.07.2018. US.
(732) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery Drive,
Swiftwater, PA 18370, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

MENQUADTT
(511) Кл. 5: вакцине.
59

Ж
(111) 77133
(210) Ж- 2019-99

(181) 23.01.2029.
(220) 23.01.2019.
(151) 18.06.2019.
(732) Neoplanta Industrija mesa DOO, Приморска 90,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.03.01; 02.03.18; 08.01.06; 29.01.14
(591) CMYK: cyan, magenta, yellow, black.
(511) Кл. 29: месне прерађевине.
(111) 77134
(210) Ж- 2019-101

(181) 24.01.2029.
(220) 24.01.2019.
(151) 18.06.2019.
(732) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
L.P.B. PROMET DOO ČAČAK, Ибарски пут 25,
Доња Трепча, RS
(740) Небојша Тасић, адвокат, Господар Јевремова
32а/7, Београд-Стари град
(540)
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Кл. 16: папир, огласни панои од папира или картона,
бележнице, нотеси, фасцикле за списе, картон, папир за
паковање, папир за увијање, филтер папир, папирни
материјали за филтрирање, папир за писање, каширани
папир, пелир папир за копије, прекривачи столова од
папира, пластичне фолије за омотавање, омоти за саксије
од папира, папирне траке, подметачи за сто од папира,
упијајућа хартија, тоалет папир, хигијенски папир,
марамице од папира, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, убруси од папира,
убруси за лице од папира, украсни папир, папир за
копирање, воштани папир, папирне облоге за фиоке,
ормане парфимисане или не, папирне посуде, упијајуће
фолије од папира, леци, папирни и картонски материјал
за паковање, папирно и картонско облагање за пакете,
надстолњаци од папира, транспаренти од папира,
украсне папирне заставице. Кл. 35: рекламирање преко
плаката, услуге агенција за увоз и извоз, оглашавање,
рекламирање,
рекламирање
преко
телевизије,
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе, рекламирање на рачунарској мрежи, услуге
набавке за трећа лица, презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало, услуге
малопродаје и велепродаје производа који су горе
набројани под класама 3 (три) и 16 (шеснаест), услуге
посредовања у трговини, оглашавање плаћањем по клику.
(111) 77135
(210) Ж- 2019-110

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 18.06.2019.
(732) WILLIAM GRANT & SONS IRISH BRANDS
LIMITED, 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt
Road,, Dublin 2,, IE
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

SAILOR JERRY
(511) Кл. 33: алкохолна пића (осим пива).
(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.02; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) розе, бела.
(511) Кл. 3: сапун, козметички препарати за купање,
пасте за бријање, детерџенти који нису за употребу у
производним процесима и за медицинску употребу,
препарати за уклањање лака, одстрањивачи лака,
препарати за чишћење, препарати за прање, тоалетни
производи (средства за личну хигијену), шампони,
препарати за бријање, комади тоалетног сапуна,
марамице натопљене са козметичким лосионима,
препарати за парфимисање ваздуха, препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање (тоалетни
производи), препарати за купање не за медицинске
сврхе, средства за одстрањивање лака за нокте.
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(111) 77136
(210) Ж- 2019-317

(181) 04.03.2029.
(220) 04.03.2019.
(151) 18.06.2019.
(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)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 01.15.15; 26.05.06; 26.05.22; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимерија; етарска уља; козметика за децу;
ватирани штапићи за козметичке сврхе; бадемово
уље; уље од лаванде; препарати за уклањање
шминке; уља за козметичку употребу; марамице за
бебе натопљене препаратима за чишћење; средства
за чишћење зуба (пасте, гелови, течности); дечије
пасте за зубе; ароматично етерично уље; тоалетни
производи (средства за личну хигијену); дечији
парфимеријски препарати; немедицинске креме за
бебе; пене за купање за бебе, препарати за купање,
млеко за тело, пене за купање, лосиони, пудери,
шампони, креме за сунчање, лосиони за сунчање и
препарати који се наносе после сунчања; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; сапун; шампони;
течни детерџенти; препарати за сунчање; козметика
која се користи после сунчања; влажне марамице за
чишћење; влажне марамице за козметичку употребу;
лосиони за косу; лосиони после бријања; лосиони за
тело; козметичке креме.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за медицинску или ветеринарску употребу; храна за
бебе; дијететски додаци исхрани за људе и
животиње; витамини и витамински додаци за децу;
минерални препарати за децу; пелене за бебе;
спрејеви против инсеката; препарати за одбијање
инсеката; фармацеутски препарати за ублажавање
уједа од инсеката; подлоге за пресвлачење беба;
фластери; материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба; зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; аналгетици; антибиотици;
контрацептивна средства; витамински препарати;
додаци исхрани; медицински чај; медицински чајеви
за децу; биљни чајеви за медицинску употребу;
биљни екстракти за медицинске намене; пелене за
бебе; пелене за инконтиненцију; антибактеријски
сапуни; бактеријски препарати за медицинску употребу;
хемијски препарати за медицинску употребу; ватирани
штапићи за медицинску употребу; медицинска уља;
фармацеутски препарати за лечење перути; медицински
шампони; лаксативи; фармацеутски препарати за негу
коже; фармацеутски препарати за лечење опекотина од
сунца; раствори за контактна сочива; препарати за
чишћење контактних сочива.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије (штампане);
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепак за папир или употребу у
ЗИС / RS / IPO

Ж
домаћинству; материјали за цртање и материјали за
уметнике; сликарске четкице; материјали за обуку и
наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи,
каталози, папирне кесе, папирни и картонски
материјали за паковање, календари, хемијске оловке
(канцеларијски прибор), печати, постери, леци,
флајери, магазини, коверте, огласни панои од папира
или картона, честитке, разгледнице, производи од
папира за једнократну употребу, подлоге за
пресвлачење за једнократну употребу.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
воћни чајеви за децу; биљни чајеви за децу; храна за
бебе; брашно и производи од житарица; хлеб, колачи
и посластице; јестиви лед; шећер, мед, меласа;
квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће, сосови
(додаци јелу); зачини; лед за освежавање; киноа;
сода бикарбона за кување; прашак за пециво;
плочице од житарица; мусли; слаткиши (бомбоне);
кекс; колачи; чоколада; препарати од чоколаде.
(111) 77137
(210) Ж- 2019-318

(181) 05.03.2029.
(220) 05.03.2019.
(151) 18.06.2019.
(732) Farmaceutska hemiska kozmetička industrija
ALKALOID AD Skopje, Bul. Aleksandar Makedonski
12, 1000 Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.15; 02.05.06; 05.05.20; 26.05.06; 26.05.22;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.05; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела, светло жута,
тамно жута, светло розе, розе, зелена, љубичаста.
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимерија; етарска уља; козметика за децу;
ватирани штапићи за козметичке сврхе; уље од
лаванде; препарати за уклањање шминке; уља за
козметичку употребу; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; средства за чишћење зуба
(пасте, гелови, течности); дечије пасте за зубе;
ароматично етерично уље; тоалетни производи
(средства за личну хигијену); дечији парфимеријски
препарати; немедицинске креме за бебе; пене за
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Ж
купање за бебе, препарати за купање, млеко за тело,
пене за купање, лосиони, пудери, шампони, креме за
сунчање, лосиони за сунчање и препарати који се
наносе после сунчања; средства за бељење и друге
супстанце за употребу у перионицама; препарати за
чишћење, полирање, рибање и абразивни препарати;
сапун; шампони; течни детерџенти; препарати за
сунчање; козметика која се користи после сунчања;
влажне марамице за чишћење; влажне марамице за
козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони
после бријања; лосиони за тело; козметичке креме.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије (штампане);
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепак за папир или употребу у
домаћинству; материјали за цртање и материјали за
уметнике; сликарске четкице; материјали за обуку и
наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи,
каталози, папирне кесе, папирни и картонски
материјали за паковање, календари, хемијске оловке
(канцеларијски прибор), печати, постери, леци,
флајери, магазини, коверте, огласни панои од папира
или картона, честитке, разгледнице, производи од
папира за једнократну употребу, подлоге за
пресвлачење за једнократну употребу.
(111) 77138
(210) Ж- 2018-1954

(181) 03.12.2028.
(220) 03.12.2018.
(151) 18.06.2019.
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.06; 26.03.23; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08
(591) црвена, жута, плава и црна
(511) Кл. 41: услуге образовања које пружају школе.
(111) 77140
(210) Ж- 2018-2151

(181) 26.12.2028.
(220) 26.12.2018.
(151) 18.06.2019.
(732) Родић Радисав, Пут за равни гај 13,
Рипањ-Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 28.05.00
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 77141
(210) Ж- 2019-33

(181) 10.01.2029.
(220) 10.01.2019.
(151) 18.06.2019.
(732) Gomba Ltd., 84, Cherni Vrah blvd., Sofija, BG
(740) Александар Ковачевић, Булевар Михајла
Пупина 16в, Београд
(540)

Izaberi nežno
(511) Кл. 3: производи за негу и чишћење коже и косе.
(111) 77139
(210) Ж- 2018-2133

(181) 24.12.2028.
(220) 24.12.2018.
(151) 18.06.2019.
(732) Основна школа "Први септембар" Београд,
Орфелинова 57, Београд, RS
(740) Саша Мутић, адвокат, Симе Игуманова 45,
Београд
(540)

(531) 24.15.13; 26.01.16; 26.01.20; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима: услуге
индустријских
анализа
и
индустријских
истраживања; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
(111) 77142
(210) Ж- 2019-131
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(300) 75592 03.08.2018. JM.
(732) Caterpillar Inc., a corporation of Delaware,
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US
(740) Гордана Павловић, адвокат; Миливоје
Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.03.24; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17
(511) Кл. 7: машине и њихови прикључци за
употребу у пољопривреди, сабијању, изградњи,
рушењу,
припреми
земљишта,
обликовању
земљишта, померању земље, шумарству, уређењу
земљишта, подизању терета, бродарству, руковању
материјалима, руковању отпадним материјалима,
рударству, малчирању, дистрибуцији, истраживању и
производњи нафте и гаса, поплочавању, полагању
цеви, производњи струје, изградњи и поправци
путева, припреми и ремедијацији терена, управљању
отпадом,
ваздухопловству
и
космонаутици,
каменоломима, шљункарама и цементарама, уређењу
вегетације, транспорту, и за потребе државне управе
и одбране; алатне машине и њихови прикључци,
мотори, погонске машине и генератори (који нису за
копнена возила); машинске спојнице и трансмисиони
елементи (који нису за копнена возила); и резервни
делови, делови за замену и рефабриковани делови за
све наведене производе.
Кл. 12: возила, уређаји за кретање по земљи, ваздуху
или води; возила и уређаји за кретање по земљи,
ваздуху или води за употребу у пољопривреди,
сабијању, изградњи, рушењу, припреми земљишта,
обликовању земљишта, померању земље, шумарству,
уређењу земљишта, подизању терета, бродарству,
руковању материјалима,
руковању отпадним
материјалима, рударству, малчирању, дистрибуцији,
истраживању и производњи нафте и гаса,
поплочавању, полагању цеви, производњи струје,
изградњи и поправци путева, припреми и
ремедијацији
терена,
управљању
отпадом,
ваздухопловству и космонаутици, каменоломима,
шљункарама и цементарама, уређењу вегетације,
транспорту, и за потребе државне управе и одбране;
и резервни делови, делови за замену и
рефабриковани делови за све наведене производе.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 77143
(210) Ж- 2019-132

(181) 30.01.2029.
(220) 30.01.2019.
(151) 18.06.2019.

(300) 75590 03.08.2018. JM.
(732) Caterpillar Inc., a corporation of Delaware,
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US
(740) Гордана Павловић, адвокат; Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.03.01; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, жута, црна, бела.
(511) Кл. 7: машине и њихови прикључци за употребу
у пољопривреди, сабијању, изградњи, рушењу,
припреми
земљишта,
обликовању
земљишта,
померању земље, шумарству, уређењу земљишта,
подизању терета, бродарству, руковању материјалима,
руковању
отпадним
материјалима,
рударству,
малчирању, дистрибуцији, истраживању и производњи
нафте и гаса, поплочавању, полагању цеви, производњи
струје, изградњи и поправци путева, припреми и
ремедијацији
терена,
управљању
отпадом,
ваздухопловству и космонаутици, каменоломима,
шљункарама и цементарама, уређењу вегетације,
транспорту, и за потребе државне управе и одбране;
алатне машине и њихови прикључци, мотори, погонске
машине и генератори (који нису за копнена возила);
машинске спојнице и трансмисиони елементи (који нису
за копнена возила); и резервни делови, делови за замену
и рефабриковани делови за све наведене производе.
Кл. 12: возила, уређаји за кретање по земљи, ваздуху
или води; возила и уређаји за кретање по земљи,
ваздуху или води за употребу у пољопривреди,
сабијању, изградњи, рушењу, припреми земљишта,
обликовању земљишта, померању земље, шумарству,
уређењу земљишта, подизању терета, бродарству,
руковању материјалима,
руковању отпадним
материјалима, рударству, малчирању, дистрибуцији,
истраживању и производњи нафте и гаса,
поплочавању, полагању цеви, производњи струје,
изградњи и поправци путева, припреми и
ремедијацији
терена,
управљању
отпадом,
ваздухопловству и космонаутици, каменоломима,
шљункарама и цементарама, уређењу вегетације,
транспорту, и за потребе државне управе и одбране;
и резервни делови, делови за замену и
рефабриковани делови за све наведене производе.
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Ж
(111) 77144
(210) Ж- 2019-40

(181) 11.01.2029.
(220) 11.01.2019.
(151) 18.06.2019.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ELANTRA
(511) Кл. 12: аутомобили; спортска кола; доставна
возила; камиони; аутобуси; електрична возила.
(111) 77145
(210) Ж- 2019-228

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 19.06.2019.
(732) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS, 64
Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR
(740) Павловић, Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
(540)

Flucovein
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препрати за медицинску употребу, антибиотици.
(111) 77146
(210) Ж- 2019-229

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 19.06.2019.
(732) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS, 64
Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR
(740) Павловић, Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
(540)

(540)

Tearprol
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препaрати за медицинску употребу, антибиотици.
(111) 77148
(210) Ж- 2019-231

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 19.06.2019.
(732) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS, 64
Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR
(740) Павловић, Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
(540)

Eyesalt
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препaрати за медицинску употребу, антибиотици.
(111) 77149
(210) Ж- 2019-212

(181) 13.02.2029.
(220) 13.02.2019.
(151) 20.06.2019.
(732) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2,
19000 Зајечар, RS
(740) Михаило Ђуричић, Булевар Николе Тесле 6,
Београд, Београд
(540)

Tavoctame
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препaрати за медицинску употребу, антибиотици.
(111) 77147
(210) Ж- 2019-230

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 19.06.2019.
(732) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS, 64
Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR
(740) Павловић, Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
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(531) 24.17.02; 24.17.09; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.04
(591) плава - pantone 2575 , сребрна
(511) Кл. 32: безалкохолно пиво.
(111) 77150
(210) Ж- 2019-362

(181) 11.03.2029.
(220) 11.03.2019.
(151) 20.06.2019.

(300) 88320457 28.02.2019. US.
(732) ESSEX GROUP, INC.,, 1601 Wall Street, Fort
Wayne, 46802 Indiana, US

ЗИС / RS / IPO
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(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић ,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

ENDUROTEMP
(511) Кл. 9: магнетна жица.
(111) 77151
(210) Ж- 2019-366

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 21.06.2019.
(732) DEPILCONCEPT UNIPESSOAL LDA , Rua
Tomas Ribieiro, 71, 3 piso, 1050-228, Lisabon, PT
(740) Адвокат Богдан Динић, Чарлија Чаплина 17,
Београд-Палилула
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива.
(511) Кл. 44: услуге салона лепоте; услуге медицинских
клиника; здравствена нега; медицинска помоћ;
изнајмљивање медицинске опреме; услуге здравствених
центара; услуге алтернативне медицине; услуге
саветовања о здрављу; депилирање воском.
(111) 77152
(210) Ж- 2019-363

(181) 11.03.2029.
(220) 11.03.2019.
(151) 21.06.2019.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000, Sarajevo , BA
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

RINOBACT
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 77153
(210) Ж- 2019-364

(181) 11.03.2029.
(220) 11.03.2019.
(151) 21.06.2019.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) Мара. В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

TENPRIL DUO
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 77154
(210) Ж- 2019-354

(181) 11.03.2029.
(220) 11.03.2019.
(151) 21.06.2019.
(732) Никола Лончар, Тимочка 18, Београд-Земун, RS
(740) Весна Станимировић, адвокат, Сарајевска 80/6,
Београд
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела, црна.
(511) Кл. 16: визит картице; књиге; огласни панои од
папира или картона; памфлети; постери; натписи од
папира или картона; штампане ствари; образовне
публикације; билтени; леци, флајери; транспаренти
(банери) од папира; плакати од папира или картона.
Кл. 35: дизајнирање рекламног материјала; дистрибуција
и дељење рекламног материјала; дистрибуција летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе;
производња
рекламних
филмова.
Кл. 41: академије (образовне); издавање књига;
вођење културних догађаја; вођење образовних
курсева; вођење образовних догађаја; договарање,
реализација и организација конгреса; договарање,
реализација
и
организација
конференција;
договарање, реализација и организација семинара;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и реализација
конференција и семинара припрема и вођење
семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање
представа,
свечаности
(услуге
импресарија);
организовање
и
реализација
образовних
конференција;
организовање
и
реализација пословних конференција; организовање
и реализација предавања; електронско издаваштво;
продукција емисија и филмова; продукција и
дистрибуција
кинематографских
филмова;
продукција телевизијских филмова; производња
филмова,
који
нису
рекламни
филмови;
организовање и вођење образовних форума уживо.
(111) 77155
(210) Ж- 2019-254

(181) 20.02.2029.
(220) 20.02.2019.
(151) 21.06.2019.
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(531) 24.17.02; 25.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.14;
27.05.21; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена (Пантоне 185) и плава (Пантоне 295)
(511) Кл. 30: шећер.
Кл. 31: сточна храна.
Кл. 35: оглашавање.
(111) 77157
(210) Ж- 2019-233

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава (Pantone 661UP), сива (Pantone 440UP)
(511) Кл. 9: апарати за емитовање, снимање, пренос
или репродукцију звука, података или слике; апарати за
обраду, пренос и чување информација у бази података;
уређаји за бележење података; електронски рекламни
екрани; интерактивни терминали са екранима
осетљивим на додир; уређаји за праћење лица.
Кл. 35: истраживање тржишта за рекламне потребе;
истраживања у вези са потрошачким навикама;
анализирање одзива на рекламирање; анализирање
података и статистике добијених истраживањем
тржишта; анкетирање, анализирање и истраживање
тржишта; припремање и постављање реклама на јавним
местима за друге; промовисање роба и услуга за друге
методом жељених купаца; оглашавање према
категоријама; изнајмљивање огласног простора;
маркетиншка истраживања; објављивање и ажурирање
рекламних текстова; рекламне, маркетиншке и
промотивне услуге; рекламирање преко електронских
рекламних паноа.
Кл. 36: омогућавање различитих могућности плаћања путем
електронских терминала за кориснике који су доступни у
малопродајним трговинама; давање попуста трећим лицима
у објектима кроз употребу чланских карти; издавање
вредносних бонова као награда за лојалност потрошача;
издавање картица за електронско плаћање у вези са
програмима бонуса и награда.
(181) 29.11.2028.
(220) 29.11.2018.
(151) 24.06.2019.
(732) "CRVENKA" Fabrika šećera a.d., ,
Црвенка, Масарикова 7, RS
(540)

(181) 19.02.2029.
(220) 19.02.2019.
(151) 24.06.2019.

(732) Ирфан Хасановић, Мур б.б.,
36300 Нови Пазар, RS
(740) Слободан Влаховић , Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(531) 02.09.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива.
(511) Кл. 25: обућа, одећа, а нарочито чарапе, сокне.
(111) 77158
(210) Ж- 2019-234

(181) 19.02.2029.
(220) 19.02.2019.
(151) 24.06.2019.

(732) Ирфан Хасановић, Мур б.б.,
36300 Нови Пазар, RS
(740) Слободан Влаховић , Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(111) 77156
(210) Ж- 2018-1925

(531) 02.09.19; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, зелена, љубичаста.
(511) Кл. 25: обућа, одећа, а нарочито чарапе, сокне.
(111) 77159
(210) Ж- 2018-2034

(181) 12.12.2028.
(220) 12.12.2018.
(151) 24.06.2019.
(732) Доо "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б.,
21460 Врбас, RS

66

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7
(540)

(531) 02.09.19; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 3: креме за ципеле; креме за чишћење
коже; лакови и креме за обућу; восак за ципеле;
средства за чишћење обуће.
Кл. 21: кашика за обување ципела; четка за обућу.
Кл. 25: улошци за ципеле.
Кл. 35: услуге рекламирања преко интернета.
(111) 77160
(210) Ж- 2018-2035

(181) 12.12.2028.
(220) 12.12.2018.
(151) 24.06.2019.
(732) Доо "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б.,
21460 Врбас, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02
(511) Кл. 3: креме за ципеле; креме за чишћење
коже; лакови и креме за обућу; восак за ципеле;
средства за чишћење обуће.
Кл. 21: кашика за обување ципела; четка за обућу.
Кл. 25: улошци за ципеле.
Кл. 35: услуге рекламирања преко интернета.
(111) 77161
(210) Ж- 2019-53

(181) 14.01.2029.
(220) 14.01.2019.
(151) 24.06.2019.

(300) 33190 17.08.2018. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат „Карановић & Николић“
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

HEETS BLUE SELECTION
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров
или
прерађен;
дувански
производи,
укључујући цигаре, цигарете, цигарилосe, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
ЗИС / RS / IPO

Ж
артикли за пушаче, укључујући папир за цигарете и
тубе за цигарете, филтери за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете (табакере) и пепељаре,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљачи;
шибице; дувански штапићи, дувански производи за
загревање, електронски уређаји, и њихови делови,
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете, електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе
из класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које
се загревају и дуванских штапића који се загревају,
такође; пуњиве електронске кутије за цигарете.
(111) 77162
(210) Ж- 2019-46

(181) 14.01.2029.
(220) 14.01.2019.
(151) 24.06.2019.

(300) 33096 09.07.2018. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат „Карановић & Николић“
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

SCANPACK
(511) Кл. 41: образовне услуге; пружање услуге
тренирања; услуге разоноде; пружање информација
путем интернета или електронским средствима у вези
са образовањем, забавом и културним активностима;
обезбеђивање аудио и видео медија путем
комуникационих мрежа; обезбеђивање електронских
публикација које се не могу преузимати.
(111) 77163
(210) Ж- 2019-54

(181) 14.01.2029.
(220) 14.01.2019.
(151) 24.06.2019.

(300) 33197 17.08.2018. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат „Карановић & Николић“
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

TURQUOISE SELECTION
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров
или
прерађен;
дувански
производи,
укључујући цигаре, цигарете, цигарилосe, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
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Ж
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
артикли за пушаче, укључујући папир за цигарете и
тубе за цигарете, филтери за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете (табакере) и пепељаре,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљачи;
шибице; дувански штапићи, дувански производи за
загревање, електронски уређаји, и њихови делови,
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете, електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе
из класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које
се загревају и дуванских штапића који се загревају,
такође; пуњиве електронске кутије за цигарете.
(111) 77164
(210) Ж- 2018-1517

(181) 19.09.2028.
(220) 19.09.2018.
(151) 24.06.2019.
(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) 01.15.15; 05.03.14; 27.05.01
(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
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
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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;
ЗИС / RS / IPO
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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) 77165
(210) Ж- 2019-351

(181) 08.03.2029.
(220) 08.03.2019.
(151) 24.06.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue , 10022 , New York, US
(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

COLGATE MAX SHINE
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте
немедицинске течности за испирање уста.
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за

зубе,

(111) 77166
(210) Ж- 2019-341

(181) 07.03.2029.
(220) 07.03.2019.
(151) 24.06.2019.
(732) KWS SAAT SE, Grimsehlstr. 31, 37574, Einbeck , DE
(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

PLUS4GRAIN
(511) Кл. 31: пољопривредни, хортикултурни и
шумарски производи и житарице; пољопривредне
житарице третиране и/или са додатком хемикалија;
цереалије; кукуруз; живе животиње; свеже воће и
поврће; саднице и семена; природне биљке и цвеће;
храна за животиње.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживања
и дизајн у вези са њима; услуге индустријске анализе
и истраживања; пројектовање и развој компјутерског
хардвера и софтвера, посебно софтвера за апликације
за управљање биљним растом; софтвер као услуга
(СааС); инфраструктура као услуга (ИааС);
платформа као услуга (ПааС); ИТ консултантске,
саветодавне и информативне услуге; пољопривредна
истраживања; техничко саветовање у вези са
обрадом података; техничко саветовање у области
пољопривреде, хортикултуре и шумарства.
Кл. 44:
медицинске и ветеринарске услуге;
хигијенски третман и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства; савети у области пољопривреде;
пољопривредно саветовање и информације у вези са
гајењем биљака, употребом семена, ђубрењем и
заштитом биљака; саветовање у вези са храњењем
животиња; консултантске услуге у вези са узгојем у
области пољопривреде; пружање информација из
области пољопривреде у вези са узгојем биљака,
ђубрењем и заштитом биљака; саветовање из области
пољопривреде у вези са климатском и еколошком
компатибилношћу пољопривредне експлоатације,
посебно у вези с употребом семена, ђубрива и
средстава за заштиту биља; саветовање из области
пољопривреде које се односи на обновљиву енергију,
нарочито на гајење биљака за производњу горива.
(111) 77167
(210) Ж- 2019-342

(181) 07.03.2029.
(220) 07.03.2019.
(151) 24.06.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation,
300 Park Avenue , 10022 New York, New York, US
(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

COLGATE MAX PURE
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(511) Кл. 3:
немедицинске пасте
немедицинске течности за испирање уста.

за

зубе,

(111) 77168
(210) Ж- 2019-203

(181) 13.02.2029.
(220) 13.02.2019.
(151) 25.06.2019.
(732) Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia Drive,
Suite 100, Atlanta, Georgia 30346, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Oслобођења 87,
11040 Београд
(540)

електронске поште, комуникација преко мреже
оптичких
влакана,
изнајмљивање
модема,
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме,
изнајмљивање
телефона,
сателитски
пренос,
обезбеђивање телекомуникационих веза са глобалном
рачунарском мрежом, услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања, услуге телеконференција,
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи, изнајмљивање времена приступа
глобалним рачунарским мрежама, услуге говорне
поште, пренос дигиталних датотека, бежично
емитовање, услуге видеоконфенција, стриминг
(проток) података, радио комуникације, пренос
видео садржаја на захтев.
(111) 77170
(210) Ж- 2019-213

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 43: услуге хотела, услуге мотела, услуге
пружања смештаја; услуге привременог смештаја;
услуге резервације хотелског смештаја и осталих
смештаја; услуге пружања информација о одморима
и планирање у вези са смештајем; услуге барова,
коктел салона; услуге кафе ресторана, ресторана и
снек барова; кетеринг услуге за снабдевање храном и
пићем; услуге пружања простора за одржавање
конференција, састанака и изложби; услуге
пријављивања
и одјављивања
у хотелима;
информативно електронске услуге у вези са
хотелима; саветодавне и консултантске услуге које
се односе на напред наведено.
(111) 77169
(210) Ж- 2019-204

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 25.06.2019.
(732) Предузеће за телекомуникације "Телеком
Србија" акционарско друштво Београд, Таковска 2,
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена pantone 485C
(511) Кл. 38:
телекомуникације: емитовање
телевизијских програма, емитовање радио програма
(радиодифузија), телефонске услуге, телефонске
комуникације, емитовање кабловске телевизије,
комуникација преко рачунарских терминала, пренос
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(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 25.06.2019.
(732) Светозар Симић, Краљице Наталије 46,
11000 Београд, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 14.01.10; 26.01.16; 29.01.03
(591) црна, бела, зелена
(511) Кл. 12: возила, нарочито електрична возила;
аутомобили;
мотоцикли;
мопеди;
трицикли;
бицикли; носачи пртљага за возила; седишта за
мотоцикле; прекривачи за возила; прекривачи седала
за мотоцикле; постоља за мотоцикле; звучни
упозоравајући системи за мотоцикле; мотори за
сувоземна возила.
Кл. 25:
одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 35:
оглашавање; укључујући све облике
промоција и рекламних кампања; вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови,
маркетиншки послови; услуге велепродаје и
малопродаје, увоза и извоза; све наведено везано за
возила, нарочито електрична возила, аутомобиле,
мотоцикле, мопеде, трицикле, бицикле, носаче
пртљага за возила, седишта за мотоцикле,
прекриваче за возила, прекриваче седала за
мотоцикле,
постоља
за
мотоцикле,
звучне
упозоравајуће системе за мотоцикле, моторе за
сувоземна возила, одећу, обућу, покривала за главу.
(111) 77171
(210) Ж- 2019-214

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 25.06.2019.
ЗИС / RS / IPO
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(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) 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена, бела
(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
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
ЗИС / RS / IPO

Ж
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.
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Кл. 31:
семе за усеве; пољопривредни и
хортикултурни производи; зрневље (житарице); живе
животиње; јестиве водене животиње (живе); воће,
свеже; бобичасто воће, свеже; агруми (јужно воће),
свежи; свежа зрна махунарки; црни лук, свеж;
корење за исхрану животиња; баштенска трава,
свежа; природне биљке и цвеће; храна и сточна
храна; слад; орашасто воће; алге, за људску или
животињску исхрану; мирисни песак (простирка) за
кућне љубимце; храна за птице; Божићне јелке;
бисквити за псе; храна за преживање за животиње;
гомољи цвећа; тресетне подлошке, простирке;
брашно за животиње; храна за кућне љубимце; полен
(сировина); производи за употребу као простирка за
животиње; плута, сирова; папир са песком
(простирка) за кућне љубимце; пшеничне клице за
исхрану животиња.
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.
Кл. 35: оглашавање; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијски послови; услуге
пословне анализе, истраживања и пословних
информација; услуге пословне помоћи, управљања и
администрације;
рекламне,
маркетиншке
и
промотивне услуге; услуге малопродаје у вези са
месом, рибом, живином и дивљачи; месним
екстрактима; конзервисаним, замрзнутим, сушеним и
куваним воћем и поврћем; желеима, џемовима,
компотима; јајима; млеком и млечним производима;
јестивим уљима и мастима, кафом, чајем, какаом и
заменом за кафу; пиринчем; тапиоком и сагом;
брашном и производима од житарица; хлебом,
слатким пецивима и посластицама; ледом за
освежавање; шећером, медом, меласом; квасацем,
прашком за пециво; сољу; сенфом; сирћетом,
сосовима (додацима храни); зачинима; ледом;
зрневљем
(житарицама)
и
пољопривредним,
хортикултурним и шумарским производима, који
нису обухваћени другим класама; животињама,
живим; воћем и поврћем, свежим; семенкама;
природним биљкама и цвећем; храном за животиње;
сладним пивом; минарелним и содним водама и
другим безалкохолним пићима; воћним напицима и
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воћним соковима; сирупима и другим препаратима
за производњу пића; алкохолним пићима (изузев
пива); услуге велепродаје у вези са месом, рибом,
живином и дивљачи; месним екстрактима;
конзервисаним, замрзнутим, сушеним и куваним
воћем и поврћем; желеима, џемовима, компотима;
јајима; млеком и млечним производима; јестивим
уљима и мастима, кафом, чајем, какаом и заменом за
кафу; пиринчем; тапиоком и сагом; брашном и
производима од житарица; хлебом, слатким
пецивима и посластицама; ледом за освежавање;
шећером, медом, меласом; квасацем, прашком за
пециво; сољу; сенфом; сирћетом, сосовима
(додацима храни); зачинима; ледом; зрневљем
(житарицама) и пољопривредним, хортикултурним и
шумарским производима, који нису обухваћени
другим класама; животињама, живим; воћем и
поврћем, свежим; семенкама; природним биљкама и
цвећем; храном за животиње; сладним пивом;
минарелним и содним водама и другим
безалкохолним пићима; воћним напицима и воћним
соковима; сирупима и другим препаратима за
производњу пића; алкохолним пићима (изузев пива).
Кл. 38: телекомуникационе услуге; комуникације
мобилним
телефонима;
комуникације
преко
рачунарских
терминала;
услуге
телеграмског
комуницирања; телефонске комуникације; комуникација
преко мреже оптичких влакана; услуге електронског
билтена (телекомуникационе услуге); информације о
телекомуникацијама; слање порука; услуге новинских
агенција; пружање услуга онлајн форума; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
радио комуникације; стриминг (проток) података;
изнајмљивање телекомуникационе опреме; пренос
електронске поште; пренос дигиталних датотека.
Кл. 39: складиштење терета; дистрибуција (превоз)
малопродајне робе; организација превоза робе;
услуге организовања превоза копном, морем и
ваздухом; услуге преузимања, транспорта и испоруке
робе; услуге транспорта; курирске услуге за превоз
терета; транспорт пољопривредних производа;
услуге доставе хране и пића припремљених за
конзумацију; услуге доставе хране; бродски превоз
робе; достава робе; привремено складиштење
доставе; услуге превоза и испоруке робе; испорука
пошиљки; испорука цвећа; достава робе наручене
поштом; складиштење робе; достава новина;
паковање
робе;
складиштење;
умотавање,
амбалажирање
робе;
изнајмљивање
возила;
организовање крстарења; логистичке услуге у вези
превоза
(транспортна
логистика);
путничке
резервације; резервација превоза; прикупљање
рециклираних производа (транспорт); паковање
поклона; курирске услуге (достава пошиљки или
робе); услуге превоза.
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Кл. 41: настава, обука; омогућавање коришћења
онлајн музике, која се не може преузимати;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; услуге омогућавања коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; информације из области забаве и
разоноде; информисање о образовању; информације
о рекреацији; изнајмљивање играчака; организовање
спортских такмичења; организовање такмичења
(образовних или забавних); организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање
лутрије; организовање представа, свечаности (услуге
импресарија); организовање и вођење образовних
форума уживо; организовање и спровођење
концерата; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење колоквијума; припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; организовање и
вођење радионица (обука); резервисање седишта за
приредбе, свечаности; продукција музике; продукција
представа; издавање књига; издавање текстова, осим
рекламних
текстова;
онлајн
објављивање
електронских књига и часописа; електронско
издаваштво; снимање видеорекордером; фотографске
репортаже;
библиотекарске
услуге;
покретне
библиотеке; услуге агенција за продају карата
(разонода); услуге забаве које пружају кампови за
одмор; услуге клубова здравља (здравствено и фитнес
вежбање); клупске услуге (забавне или образовне);
писање песама; услуге разоноде; снабдевање опремом
за рекреацију; фотографисање; услуге игара пружених
онлајн са рачунарске мреже; услуге музеја
(презентације, изложбе); услуге образовања које
пружају школе; школске услуге.
Кл. 43: услуге барова; услуге кафеа; кетеринг хране
и пића; услуге кантина; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање.
(111) 77172
(210) Ж- 2019-377

(181) 13.03.2029.
(220) 13.03.2019.
(151) 25.06.2019.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

FIGET
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 77173
(210) Ж- 2017-1021

(181) 30.06.2027.
(220) 30.06.2017.
(151) 26.06.2019.
(732) Маја Гојковић, Васе Стајића 22е,
Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Саша Јовановић, адвокат, Југ Богдана 26, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
канцеларијски
материјал;
писаће
машине
и
канцеларијски прибор (изузев намештаја); материјали
за обуку и наставу.
Кл. 35: вођење комерцијалних послова, пословно
управљање и канцеларијски послови.
Кл. 45: правне услуге.
(111) 77174
(210) Ж- 2019-220

(181) 13.02.2029.
(220) 13.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Фабрика за прераду воћа и поврћа NECTAR DOO
Бачка Паланка, Новосадски пут 9, 21400 Бачка Паланка, RS
(740) Снежана Бурчиар, Новосадски пут 9, Бачка Паланка
(540)

Niko kao Life
(511) Кл. 32:
воћни напици и воћни сокови;
безалкохолни напици.
(111) 77175
(210) Ж- 2019-745

(181) 20.05.2029.
(220) 20.05.2019.
(151) 27.06.2019.
(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)

RYNO-A
(511) Кл. 5: пестициди, инсектициди, фунгициди и
хербициди.
(111) 77176
(210) Ж- 2019-816

(181) 03.06.2029.
(220) 03.06.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse
24, 6312 Steinhausen, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ROZOR
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
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Ж
(111) 77177
(210) Ж- 2018-2049

(181) 14.12.2028.
(220) 14.12.2018.
(151) 27.06.2019.
(732) Светлана Богдановић Рашковић, Риге од
Фере 20, 11000 Београд, RS
(740) Aдвокат Александар Лисавац, Кнеза Милоша
55/9, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08
(591) светло плава, црна
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, санитарни
препарати за употребу у медицини.
Кл. 10:
хируршки и медицински апарати и
инструменти, хируршки материјали за зашивање.
Кл. 44:
болничке услуге; естетска и пластична
хирургија; естетска хирургија; здравствена и козметичка
нега; здравствена нега; услуге здравствених центара;
здравствено, медицинско и фармацеутско консултовање;
имплантација косе; клиничке услуге естетске и
пластичне
хирургије;
козметичка
електролиза;
козметичка стоматологија; козметичке услуге за негу
тела; козметички третмани за тело, лице и косу;
козметичко саветовање; консултантске и информативне
услуге у вези са медицинским производима;
консултантске и информативне услуге у вези са
фармацеутским производима; консултантске услуге које
се пружају путем интернета у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у вези са негом коже;
консултантске услуге у вези са фармацеутским и
медицинским производима; консултантске услуге у
подручју козметике; консултантске услуге у сектору
лепоте; лекарски прегледи; медицинска анализа за
дијагностику и третман особа; медицинска нега;
медицинска помоћ; медицинска, хигијенска и нега
лепоте; услуге лечења у болницама и клиникама; услуге
медицинске анализе у вези са лечењем пацијената;
услуге
медицинске
анализе
у
медицинским
лабораторијама у вези са лечењем особа; услуге
медицинске дијагностике (тестирања и анализе); услуге
медицинске и хируршке дијагнозе; услуге медицинског
и фармацеутског саветовања; услуге медицинског
снимања; услуге медицинског тестирања у вези са
дијагнозом и лечењем болести; услуге неге коже у
салонима; услуге неговања болесника; услуге пружања
медицинских информација преко интернета; услуге
хируршког лечења; центри за медицинску негу.
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(111) 77178
(210) Ж- 2018-2183

(181) 31.12.2028.
(220) 31.12.2018.
(151) 27.06.2019.
(732) Снежана Ненезић (Саво), Милутина
Миланковића бр. 120е, Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.09.14; 05.05.21; 26.04.14; 26.04.15; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06
(591) тамно љубичаста, светло љубичаста, зелена и бела.
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
лепкови за канцеларијске и кућне потребе; материјали за
цртање и материјали за уметнике; кичице; материјал за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед
(замрзнута вода).
(111) 77179
(210) Ж- 2018-2186

(181) 31.12.2028.
(220) 31.12.2018.
(151) 27.06.2019.
(732) Иван Ђоковић, Васе Стајића 20б, 21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 15.07.01; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела.
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 9: рачунарски софтвер, нарочито софтвер
за надзор индустријског процеса.
Кл. 35:
анализирање пословног управљања;
анализирање
пословних
података; анализирање
тржишта; истраживање тржишта; компјутерско
управљање подацима; консултантске и саветодавне
услуге које се односе на пословно управљање; помоћ и
савети у вези са пословном организацијом и
управљањем; помоћ у пословном или индустријском
управљању; пословна помоћ; пословне процене;
пословно саветовање и услуге пословног информисања
које се пружају предузећима; пословно управљање и
организационо саветовање; професионалне пословне
консултације; професионално пословно истраживање;
саветодавне услуге које се односе на пословну
организацију; саветодавне услуге у пословном
управљању; пословно саветовање у вези са контролом
квалитета; управљање базама података.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; послови везани за непокретности.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке.
Кл. 42: услуге испитивања за потврђивање квалитета
или стандарда; анализе рачунарских система; контрола
квалитета; контрола квалитета производа и услуга;
контрола квалитета процеса производње производа и
услуга; испитивање квалитета производа и услуга за
потребе сертификације; испитивање квалитета процеса
производње производа и услуга за потребе
сертификације; спровођење тестирања ради контроле
квалитета; испитивање ради контроле квалитета
производа за потребе сертификације; консултантске
услуге у вези са контролом квалитета; контрола
квалитета рачунарског софтвера; контрола квалитета
рачунарских система; консултантске услуге у вези са
контролом квалитета; тестирање, анализа и процена
производа и услуга, као и поступка њихове производње,
у сврху испитивања њихове усаглашености са
индустријским стандардима; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(181) 31.12.2028.
(220) 31.12.2018.
(151) 27.06.2019.
(732) "FONDA" DOO BEOGRAD-VRAČAR,
Небојшина 49а, Београд, RS
(740) Предраг Милошевић, Војводе Миленка 42/7, Београд
(540)

Ж
(531) 01.15.11; 07.01.14; 11.03.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, припремљена јела од меса, рибе,
живине, поврћа или воћа, салате од ракова и рибе,
воћне салате, салате од поврћа, месне салате, рибље
салате.
Кл. 43: услуге ресторана, услуге ресторана за
самопослуживање, услуге барова, услуге кафеа,
кетеринг хране и пића, услуге кафетерија, услуге
снек-барова.
(111) 77181
(210) Ж- 2019-411

(181) 15.03.2029.
(220) 15.03.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

VAROXAB
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати, наиме
кардиоваскуларни лекови и антикоагуланси.
(111) 77182
(210) Ж- 2019-139

(181) 31.01.2029.
(220) 31.01.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2 - 18,
61118 , Bad Vilbel, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 77180
(210) Ж- 2018-2189

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
28.05.00
(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.

75

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

Ж
(111) 77183
(210) Ж- 2019-171

(181) 07.02.2029.
(220) 07.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Богољуб Милић, 7. јули бб, 18420, Блаце, RS
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Кл. 30: смесе за палачинке; премази базирани на
чоколади; нутритивне плочице; храна и намирнице
обогаћене витаминима, протеинима и минералима
укључени у ову класу и који нису за медицинску
употребу.
Кл. 32: хранљива, енергетска и пића за спортисте;
напици обогаћени протеинима, пића за спортисте
која садрже електролите, укључене у ову класу.
(111) 77185
(210) Ж- 2019-369

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Monus d.o.o., Александра Дубчека 14, 11080
Београд-Земун, RS
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Андре Николића
3, 11040 Београд
(540)
(531) 14.05.14; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, светло златна, бела
(511) Кл. 16: папир, картон, штампане ствари,
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
Кл. 35: оглашавање.
(111) 77184
(210) Ж- 2019-182

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
VA 22101-3883, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11000 Београд
(540)

SNICKERS
(511) Кл. 5: витамини, минерали и додаци исхрани;
протеински додаци исхрани; протеински додаци
исхрани у облику праха; дијететски и нутритивни
додаци исхрани; дијететски напици као додаци
исхрани; нутритивни додаци исхрани у облику
плочица који замењују оброке; прашкасте смеше за
прављење напитака као додатака исхрани.
Кл. 29: протеинско млеко; сурутка; млеко у праху за
употребу у нутритивне сврхе; протеини за употребу
са храном, млеком и млечним производима; јогурт;
нутритивне хранљиве плочице; нутритивни додаци
исхрани за спортисте; премази базирани на
коштуњавом воћу; кикирики путер; храна и
намирнице обогаћене витаминима, протеинима и
минералима укључени у ову класу и који нису за
медицинску употребу; напици обогаћени протеинима
обухваћени овом класом.
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(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, тамно црвена, бела.
(511) Кл. 34: дуван; дуван за замотавање; производи
од дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче;
филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
(111) 77186
(210) Ж- 2019-156

(181) 04.02.2029.
(220) 04.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Марко Живић, Драгише Цветковића 21/16,
18000 Ниш, RS
(540)

(531) 03.02.01; 03.02.26; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) Кл. 18:
oдећа отпорна на метке,
акцелерометри, животињска кожа, кожа животиња,
обручи за кишобране, костур седла, повоци од коже,
ЗИС / RS / IPO
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кожни повоци, копче за седла, жице за кишобране
или сунцобране, позлаћена кожа, женске ташне,
брњице код дуплих узди, каишеви за војничку
опрему, торбе за музичке партитуре, дршке за
кишобране, штапови за ходање, штапови за ходање
са седиштем, амови за животиње (сарачка опрема),
рамови за кишобране и сунцобране, ловачке торбе
(ловачка опрема), школске торбе, футроле (етуи) за
визиткарте, вештачка кожа од отпадног материјала
из коже и дрвета, кутије за шешире од коже, повоци
за коње, прекривачи за коње, јарећа кожа, брњице,
путнички ковчези, сандуци, огрлице за животиње,
кожне траке, штављена кожа, сарачка ужад, сарачки
каишеви, ужад, траке и појасеви од коже (седларска
роба), каишеви за клизаљке, кожни каишеви, кожно
ремење,
акцелерометри,
кожа,
сирова
или
полупрерађена, кожни додаци за намештај,
имитација коже, кишобрани, мараме преко рамена за
ношење беба, гумени делови за узенгије, кожне
узенгије, торбе за алат (празне), бичеви, камџије,
торбе за храњење (зобнице), футроле за кишобране,
кожне облоге за опруге, штитници за колена за коње,
покривачи за животиње, запрежна опрема за
животиње, блиндери (сарачка опрема) наочњаци,
блинкери (сарачка опрема) наочњаци, ремење
(сарачка опрема), ранчеви, руксаци, улари и повоци,
ручке за штапове за ходање, бич са девет чворова,
траке за подбратке, од коже, молескин (имитација
коже), рамови за ручне торбе, сунцобрани, крзна,
крзнене коже, ручке за кишобране, џепни новчаници,
торбе за куповину са точкићима, торбе за куповину,
вођице, узде и повоци, актен ташне, ранчеви за
планинарење, ранчеви за камповање, торбе за плажу,
ручне торбице, путне торбе, торбе (коверте, кесе) од
коже за паковање, кожне траке, коњска опрема, седла
за јахање, седларска роба, актовке, путни комплети
(кожна роба), кофери, ручке за кофере, вентили од
коже, кожа од стоке, кутије од коже или вештачке
коже, новчаници од плетеног метала за кованице,
футроле од коже или вештачке коже, сандуци
(пртљаг), козметичке торбице, празне, јеленска кожа,
која није за чишћење, кожне траке за ношење на
рамену, кожни ремени за ношење преко рамена,
кожни каишеви за рамена, покривачи за седла за
коње, кутије од вулканизованих влакана, ранци,
путне торбе за одећу, узде, сарачка опрема, футроле
за кључеве, мрежасте торбе за куповину, мали
кофери, прекривачи намештаја од коже, подлоге за
коњска седла, спортске торбе, узенгије металне,
коњска опрема, потковице, каишеви-ременици за
ношење беба, новорођенчади, носиљке за бебе, торбе
"кенгури", торбе, футроле за кредитне картице
(новчаници), кутије за визит карте, рандсел (јапанска
школска торба за леђа), ознаке за путне торбе, ознаке
за пртљаг, покривачи за коњска седла, етикете од
коже, ручке за ношење кеса из куповине, тефилин
ЗИС / RS / IPO

Ж
(јеврејски обредни појас), кофери са точкићима,
торбе за седишта (бисаге), одећа за кућне љубимце,
повоци за децу, моторизовани кофери, компресоване
торбе прилагођене за пртљаг, конференцијске мапе,
штапови за пешачење, кожа у метражи.
Кл. 22: конопци и узице; мреже; шатори и цираде;
тенде, надстрешнице од текстила или синтетичког
материјала; једра; џакови за транспорт и
складиштење материјала без амбалаже у ринфузи;
материјали за постављање и пуњење, осим папира,
картона, гуме или пластике; сирови влакнасти
текстилни материјали и замене за њих.
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 26: чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и
врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле;
вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
(111) 77187
(210) Ж- 2019-149

(181) 01.02.2029.
(220) 01.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) SAGAL-FOOD, Веселина Маслеше 32,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.03; 19.03.01; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.21;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, зелена, жута, црна.
(526) NE TRAŽI SE ISKLJUČIVO PRAVO NA REČI
GUARANA
(511) Кл. 32: безалкохолни напици; енергетска пића.
(111) 77188
(210) Ж- 2019-148

(181) 01.02.2029.
(220) 01.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) SAGAL-FOOD, Веселина Маслеше 32,
11000, Београд, RS
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Ж
(540)

(531) 01.15.09; 19.03.01; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, зелена, црна.
(526) NE TRAŽI SE ISKLJUČIVO PRAVO NA REČI
GUARANA
(511) Кл. 32: безалкохолни напици; енергетска пића.
(111) 77189
(210) Ж- 2019-174

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA (doing business as SEKISUI CHEMICAL
CO., LTD.), a corporation organized and existing
under the laws of Japan, Manufacturers and
Merchants of, 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku,
Osaka-shi, 530-8565, Osaka, JP
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

FFU
(511) Кл. 19:
железнички прагови, неметални;
железнички прагови од дрвета; синтетички
материјали од чврсте уретанске смоле и фибергласа;
материјали за ојачавање, неметални, за грађевине;
плоче са прихватом притиска, за спречавање
обрушавања земљишта или клизишта, направљене од
синтетичких материјала од чврсте уретанске смоле и
фибергласа; Т профили (Т лајсне), направљени од
синтетичких материјала од чврсте уретанске смоле и
фибергласа; дрвна грађа; даске од једињења смоле;
блокови за поплочавање, неметални; грађевински
материјали који обухватају плоче, листове, таласасте
табле, системе кишних олука као што су
надстрешнице,
одводи
и
додатни
делови;
грађевински материјали, неметални; круте цеви,
неметалне, за грађевинарство; асфалт, катран и
битумен (смола); неметални преносни грађевински
објекти; споменици, неметални;
грађевински
материјали, укључујући и пластичне цеви и делове;
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цеви направљене од печене глине или цемента;
материјали за израду путева; лонци на димњацима;
грађевински материјали, природно и вештачко
камење, цемент, креч, малтер, гипс и шљунак, цеви
од глине или цемента, производи за конструисање
путева,
асфалт,
смола,
битумен,
покретни
грађевински објекти; пластични грађевински
материјали, цеви, олуци, кровови, табле; преносни
грађевински објекти; врата и прозори од пластичних
материјала; керамички грађевински материјали,
цигле и ватростални производи; грађевински
материјали од линолеума; грађевински материјали од
пластике; синтетички грађевински материјали;
асфалт и грађевински или конструкциони материјали
од асфалта; грађевински или конструкциони
материјали од гуме; грађевински или конструкциони
материјали
од
креча;
грађевински
или
конструкциони материјали од малтера; цемент и
производи од цемента; неметалне платформе за
скокове у воду; даске и прах од неорганских влакана,
који нису од азбеста; грађевински материјали, који
нису од метала; профилисано дрво; калупи за
грађевинарство, неметални; производи од плочица за
грађевинарство,
неметални;
прерађено
дрво;
материјали за спољашње зидове за грађевинарство,
неметални; синтетичке дрвене бране.
(111) 77190
(210) Ж- 2019-177

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu,
Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.03.04; 26.03.07; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08
(591) плава, црвена, наранџаста, црна.
(511) Кл. 9: фотографске камере; наочаре (оптика);
наочаре за сунце; наочаре; двогледи за позориште;
спортске наочаре; прслуци за спасавање; пуњачи
батерија; УСБ каблови; електрични аудио и визуелни
апарати и инструменти; рачунарски хардвер и
рачунарске периферне јединице; апарати за читање
дигиталне музике; звучници; слушалице; футроле за
мобилне телефоне; софтвер за електронске игре;
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софтвер за игре виртуелне реалности; апликације за
паметне телефоне; рачунарски софтвер; кертриџи за
видео игре; заштитне рукавице; заштитне кациге;
заштитне маске; грамофонске плоче; компакт
дискови; ДВД дискови; дигитални видео снимци
који се могу преузимати; медији за дигитално
снимање; медијски садржаји који се могу
преузимати; анимација која се може преузимати;
музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати;
датотеке слика које се могу преузимати;
мултимедијске датотеке које се могу преузимати;
купони које се могу преузимати; цртани филмови;
електронске публикације које се могу преузимати;
програми за рачунарске игре; кинематографске
машине и апарати; кодиране магнетне картице; ваге
које
нису
за
медицинску
употребу;
телекомуникационе машине и уређаји; електронски
апарати за спречавање крађа, који нису за возила;
систем за кућни биоскоп; мерни апарати и
инструменти; математички инструменти; сензори за
мерење температуре ваздуха; слушалице са
микрофоном за комуникацију; рендгенски апарати,
не за медицинску употребу; декоративни магнети за
фрижидере.
(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu,
Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
претплату; омогућавање
приступа мобилним
интернет порталима; услуге стриминга (протока)
дигиталних
медија;
омогућавање
приступа
дигиталним музичким сајтовима на интернету;
услуге преноса видео садржаја на захтев; услуга
слања електронских порука за пружање информација
о куповини; услуге интернет портала; пренос вести;
услуге стриминга (протока) видео садржаја;
кабловски пренос; емитовање програма кабловске
телевизије; емитовање телевизијских програма;
пренос
мултимедијалног
садржаја
путем
комуникационих
мрежа;
пренос
дигиталних
датотека.
(111) 77192
(210) Ж- 2019-190

(181) 12.02.2029.
(220) 12.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) The Procter & Gamble Company , One Procter
& Gamble Plaza , Cincinnati, Ohio 45202 , US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(111) 77191
(210) Ж- 2019-178

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметички препарати; лосиони за косу; препарати за
негу зуба; препарати за чишћење, негу и улепшавање
коже, коже главе и косе; препарати за обликовање
фризуре; препарати за нијансирање, избељивање,
фарбање и бојење косе.
(111) 77193
(210) Ж- 2019-191

(531) 26.03.04; 26.03.07; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08
(591) плава, црвена, наранџаста, црна.
(511) Кл. 38:
услуге сателитског преноса и
емитовања телевизијских програма; пренос слика,
аудио и мултимедијалног садржаја путем интернета;
услуге емитовања путем интернета; емитовање
телешопинг програма; емитовање телевизијских
програма коришћењем телевизијских услуга видеа на
захтев и плаћања по гледању; емитовање видеа на
захтев; емитовање филмова и телевизијског садржаја
путем мобилних комуникационих мрежа; услуге
емитовања телевизијског садржаја који захтева
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(181) 12.02.2029.
(220) 12.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) The Procter & Gamble Company , One Procter
& Gamble Plaza , Cincinnati, Ohio 45202 , US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

PANTENE HAIR BIOLOGY
(511) Кл. 3:
препарати за негу, третман и
улепшавање косе и коже главе одраслих особа.
(111) 77194
(210) Ж- 2019-192

(181) 12.02.2029.
(220) 12.02.2019.
(151) 27.06.2019.
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Ж
(732) Cainiao Smart Logistics Holding Limited,
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand
Cayman, KY1-1103, KY
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Oслобођења 87,
11000 Београд
(540)

(531) 26.13.25
(511) Кл. 9: апарати за обраду података; штампачи
за рачунаре; картице са интегрисаним колима
(паметне картице)/паметне картице (картице са
интегрисаним колима); електронске публикације које
се могу преузимати; рачунарски програми (софтвери
који се могу преузимати); апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; индикатори за
количину; апарати за проверу франкирања/апарати
за проверу поштанских марака; машине за бројање и
сортирање новца; камкордери; електронске етикете
за производе; контролни сатови (уређаји за
евиденцију времена); машине за мерење тежине;
прстенови за калибрацију; електронске табле за
обавештења; уређаји за глобално позиционирајући
систем (ГСП); апарати за мерење брзине
(фотографски); инструменти за геодетско мерење;
стереоскопски апарати; идентификациони конци за
електричне жице; полупроводници; интегрисана
кола; калеми, електрични; временски прекидачи,
аутоматски; флуоресцентни екрани; апарати за
даљинско управљање; електричне инсталације за
даљинско управљање индустријским процесима;
апарати за гашење ватре; аларми; батерије,
електричне; сигурносни токени (уређаји за
кодирање); црне кутије (за снимање података);
хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом;
сетови за виртуелну стварност; биочипови;
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; станице за пуњење електричних
возила; навигациони апарати за возила (путни
рачунари); уређаји рачунарске меморије; рачунари;
рачунарски програми, снимљени; идентификационе
картице, магнетне; читачи бар-кодова; оперативни
рачунарски програми, снимљени; компјутерске
периферне јединице; рачунарски софтвер, снимљени;
спојнице (опрема за обраду података); читачи
(опрема за обраду података); софтвери за рачунарске
игре; оптички носачи података; дигитални знаци.
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Кл. 16: папир; штампане ствари; етикете од папира
или картона; штампане публикације; папир за
увијање/папир
за
паковање;
канцеларијски
материјал, изузев намештаја; материјали за цртање;
креда за писање; архитектонски модели; материјали
за писање; постери; књиге; географске мапе; новине;
периодичне публикације; магазини (периодичне
публикације); билтени; папирни и картонски
материјали за паковање (пуњење, облагање).
Кл. 35: оглашавање/рекламирање; рекламирање на
рачунарској мрежи; консултације у пословном
управљању; пословне информације; комерцијална
администрација за лиценцирање робе и услуга
трећих лица; услуге посредовања у трговини;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; пружање пословних информација
путем веб странице; промоција продаје за друге;
услуге набавке за трећа лица (куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте); консултације у
вези са избором особља; системација информација у
компјутерским базама података; ажурирање и
одржавање података у рачунарским базама података;
ревизија пословања; изнајмљивање аутомата за
продају;
услуге
агенција
за запошљавање;
изнајмљивање
продајних
штандова;
услуге
малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; пружање онлајн тржишта
за купце и продавце роба и услуга; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне
сврхе; помоћ у пословном управљању; пословни
упитници; услуге агенција за пружање пословних
информација; пословно управљање и организационо
саветовање; помоћ у пословном или индустријском
управљању;
стручне
услуге
о
пословној
ефикасности; маркетиншке студије; пословне
процене; пословна испитивања; консултације у вези
са
пословним
организовањем;
компјутерско
управљање подацима; прикупљање информација у
компјутерске базе података; претраживање података
у рачунарским датотекама за друге; оптимизација
претраживача; пословна истраживања; саветодавне
услуге за пословно управљање; маркетиншка
истраживања;
професионалне
пословне
консултације; економске прогнозе; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; услуге
поређења цена; комерцијалне информације и савети
за
потрошаче
(канцеларија
за
саветовање
потрошача); услуге подуговарања, аутсорсинг
(помоћ у пословању); прикупљање статистичких
података; пружање комерцијалних и пословних
контакт
информација;
пословно
управљање
програмима за надокнаду за друге; оптимизација
саобраћаја са веб странице.
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Кл. 36: уговарање осигурања; финансијске услуге;
финансирање
закупа/финансирање
лизинга;
инвестирање средстава; процена уметничких дела;
изнајмљивање
некретнина;
управљање
некретнинама; посредовање на берзи; услуге
мењачница; прикупљање прилога за добротворне
фондове;
фидуцијарни
послови/услуге
повереништва; позајмљивање уз обезбеђење.
Кл. 38: емитовање телевизијских програма; слање
порука; комуникација преко рачунарских терминала;
услуге електронског билтена (телекомуникационе
услуге); обезбеђивање телекомуникационих веза са
глобалном
рачунарском
мрежом;
обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
пружање форума (причаоница) пружање приступа
базама података; пружање онлајн форума; стриминг
(проток) података; пружање телекомуникационих канала
за телешопинг услуге; пренос дигиталних датотека.
Кл. 39:
транспорт; испорука робе; логистика
транспорта; шпедиција; посредовање у шпедицији;
посредовање у превозу робе; посредовање у
транспорту; паковање робе; посредовање у вези са
бродовима; услуге лучких радника; изнајмљивање
возила;
складиштење
робе;
изнајмљивање
складишта;
складиштење;
информације
о
складиштењу; физичко складиштење електронски
сачуваних података и докумената; изнајмљивање
ронилачких
звона;
дистрибуција
енергије;
управљање бранама канала; испорука пошиљки;
курирске услуге (пошиљке или роба) организовање
туристичких путовања; изнајмљивање инвалидских
колица; лансирање сателита за друге; услуге
флаширања (пуњења боца).
Кл. 41: настава/образовне услуге/услуге пружања
обуке; организовање и вођење конференција;
покретне библиотеке/услуге покретне библиотеке;
пружање онлајн електронских публикација, које се
не могу преузимати; издавање књига; онлајн
издавање електронских књига и часописа; пружање
онлајн музике, која се не може преузимати; пружање
онлајн видеа, који се не могу преузимати; услуге
разоноде; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге здравствених клубова
(здравствено и фитнес вежбање); изнајмљивање
играчака; изнајмљивање опреме за играње;
дресирање животиња; услуге модела за уметнике;
организовање лутрија.
Кл. 42: техничка истраживања; истраживање и
развој нових производа за друге; контрола квалитета;
геолошка испитивања терена; услуге из области
хемије; клиничка испитивања; метеоролошке
информације; испитивање материјала; индустријски
дизајн; архитектонске услуге; дизајнирање одеће;
рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарског
софтвера; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; ажурирање рачунарског
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софтвера; одржавање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; саветовање у области
рачунарског софтвера; софтвер као услуга (СааС);
саветовање у вези информационих технологија (ИТ);
пружање информација о рачунарским технологијама
и програмирању путем веб странице; електронско
похрањивање података; рачунарство у облаку;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; консултације о
сигурности података; услуге кодирања податка;
надгледање рачунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података.
(111) 77195
(210) Ж- 2019-198

(181) 13.02.2029.
(220) 13.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey, US
(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

ONE-PRESS
(511) Кл. 5: хумани фармацеутски препарати за
лечење имуних и запаљенских болести и поремећаја
који се примењују већ напуњеним бризгалицама.
(111) 77196
(210) Ж- 2019-184

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) BRAND ACADEMY DOO, Сегедински пут
110, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 03.06.06; 27.05.01; 27.05.04
(511) Кл. 33: aлкохолна пића (изузев пива); нарочито
виски, вотка, џин, текила и рум.
Кл. 35: оглашавање; трговина на велико и трговина
на мало алкохолним пићима (изузев пива), а
нарочито вискијем, вотком, џином, текилом и румом.
(111) 77197
(210) Ж- 2019-183

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
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(732) BRAND ACADEMY DOO, Сегедински пут
110, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)
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(531) 03.07.02; 24.01.09; 27.05.01; 27.05.10; 28.01.00;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, златна, браон, црна.
(511) Кл. 41: пружање услуга образовања, практична
настава, издавање књига, организовање и вођење
конференција и радионица, професионална обука.
(111) 77200
(210) Ж- 2019-154

(531) 03.06.06; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10
(511) Кл. 33: aлкохолна пића (изузев пива); нарочито
виски, вотка, џин, текила и рум.
Кл. 35: оглашавање; трговина на велико и трговина
на мало алкохолним пићима (изузев пива), а
нарочито вискијем, вотком, џином, текилом и румом.
(111) 77198
(210) Ж- 2019-165

(181) 06.02.2029.
(220) 06.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Thumbay Moideen, P.O.Box : 415555, Dubai, AE
(740) АОД МСА ИП- Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.02; 24.01.09; 27.05.01; 28.01.00; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.07
(591) црвена, златна, браон.
(511) Кл. 44: болничке и клиничке услуге, медицинска
помоћ, услуге кућне неге, услуге фармацеута.
(111) 77199
(210) Ж- 2019-163

(181) 06.02.2029.
(220) 06.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Thumbay Moideen, P.O.Box : 415555, Dubai, AE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(181) 01.02.2029.
(220) 01.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Automotive Adria, trgovina d.o.o., Litostrojska
cesta 44A, 1000 Ljubljana, SI
(740) Милош Д. Митић, Владимира Поповића 6,
11070 Београд
(540)

(531) 26.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, зелена, бела.
(511) Кл. 7: расхладни филтери за циклонско
одвајање; вакуумски акумулатори за моторе са
унутрашњим
сагоревањем;
хидропнеуматски
акумулатори; хидраулични акумулатори, који су
делови машина; хидраулични акумулатори; филтери
за добоше; пречишћивачи ваздуха (филтери за
ваздух) за моторе; филтери (делови машина);
филтери који су делови мотора; филтери (делови
машине); филтери за чишћење расхлађеног ваздуха,
за моторе; филтери за гориво; филтери за гориво за
моторе возила; филтери за мазива (делови машине);
филтери мотора; филтери за моторе са унутрашњим
сагоревањем; филтери за уље; филтери за уље
(делови машина); филтери за гасове (машине);
филтери за уља за моторе; пумпе за воду за јединице
за филтрирање воде; улошци (филтери) за машине за
филтрирање; филтери за ваздух за моторна возила;
филтери за ваздух за механичке намене; филтери за
ваздух за моторе; филтери за ваздух за мотоцикле;
алтернатори; алтернатори за копнена возила;
електрични алтернатори; електрични алтернатори за
машине; електрични алтернатори за копнена возила;
стартни алтернатори; клипови за моторе; клипови за
моторе копнених возила; клипови за моторе возила;
клипови за моторе са унутрашњим сагоревањем;
клипни прстенови; клипни прстенови (делови мотора
са унутрашњим сагоревањем); клипни прстенови за
топлотне пумпе; пумпе (делови машина или мотора);
пумпе; центрифугалне пумпе; центрифугалне пумпе
са аутоматским убризгавањем; центрифугалне пумпе
за кондензацијске јединице; пумпе, компресори и
вентилатори; компресорске пумпе; пумпе (машине);
пумпе за аеросоли; пумпе за гориво; пумпе за гориво
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за моторна возила; пумпе за гориво за моторе; пумпе
за гориво за копнена возила; повратне пумпе за
расхладна средства; пумпе за подмазивање; пумпе за
моторе копнених возила; пумпе за хлађење; пумпе за
инсталације грејања (циркулационе пумпе); пумпе за
уље које се користе у моторима; пумпе за течности;
електричне пумпе; хидрауличне пумпе; мембранске
пумпе; пумпе за уље за копнена возила; пумпе за уље
за моторе копнених возила; пнеуматске пумпе;
усисне пумпе; топлотне пумпе (делови машина);
вакуумске пумпе (машине); вакуумске пумпе; пумпе
за воду; пумпе за воду на моторни погон; пумпе за
воду за копнена возила; пумпе за воду за моторе;
пумпе за воду за возила; ваздушне пумпе; главе
мотора; клипови амортизера; клипови (делови
мотора са унутрашњим сагоревањем); клипови
(делови машина или мотора); блокови мотора за
аутомобиле; чепови и поклопци за резервоар за уље
(делови моторна возила); мотори цилиндара мотора
за копнена возила; цилиндарски мотори за возила;
цилиндри за моторе; доводне цеви за моторе са
унутрашњим сагоревањем; пригушивачи за моторе и
машине; електрични стартери; електрични системи
паљења за моторе са унутрашњим сагоревањем;
електронски серво мотори; електронски контролери
за моторе; електронски стартери; електромоторне
пумпе; јединице за смањење емисија за моторе;
филтери за вруће гасове који се користе са моторима
са унутрашњим сагоревањем; свећице за загревање
дизел мотора; погонски системи са зупчаницима за
моторе са унутрашњим сагоревањем; хладњаци за
моторе; хладњаци уља (делови мотора); убризгивачи
горива за моторе са унутрашњим сагоревањем;
испусне разводне цеви за моторе; каишеви
вентилатора за моторе копнених возила; каишеви
вентилатора за моторе возила; каишеви вентилатора
за моторе; каблови за паљење за моторна возила;
компресори, као делови уређаја и мотора;
компресори за пуњење мотора с унутрашњим
сагоревањем под притиском; кондензатори (уређаји
за паљење мотора са унутрашњим сагоревањем);
металне заптивке за моторна возила; металне цеви
(делови мотора); металне спојнице за цеви (делови
мотора); пнеуматске контроле за машине и моторе;
контролни каблови за машине и моторе; механизми
за управљање за машине и моторе; куглични
лежајеви за моторе; четке (делови мотора); лежајеви
мотора; механички делови за моторе за копнена
возила; спојнице мотора; спојнице (делови мотора са
унутрашњим сагоревањем); кућишта за моторе;
кућишта за филтере који су делови мотора; картери,
за машине, моторе и погонске моторе; кућишта
радилице за моторе; кућишта радилице за моторе
копнених возила; кућиште мотора (делови за
возила); брегасте осовине за моторе; брегасте
осовине за моторе возила; уређаји за паљење за
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моторе са унутрашњим сагоревањем; уређаји за
уштеду горива за моторе; уређаји за замену горива за
моторе са унутрашњим сагоревањем; уређаји за
спречавање загађења мотора; затезачи зупчастих
ремена за моторе копнених возила; поклопци
разводника (делови мотора са унутрашњим
сагоревањем); разводници за моторе возила; системи
за гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем;
системи за убризгавање горива за моторе; склоп
мотора пумпе; турбо-компресори за моторе возила;
турбо-компресори за моторе копнених возила; турбокомпресори за моторе; турбинске лопатице, као
делови мотора с плинском турбином; турбинске
лопатице, осим делова мотора за копнена возила;
спојнице за моторе са унутрашњим сагоревањем;
карбуратори за моторе са унутрашњим сагоревањем;
бризгаљке горива за моторе; вентилатори за хлађење
мотора возила; вентилатори за моторе; вентили за
моторе; ланци као компоненте за темпирање мотора;
свећице (не за моторе копнених возила); свећице за
моторе; свећице за моторе копнених возила; свећице
за моторе возила; свећице за моторе са унутрашњим
сагоревањем; стартери за моторе; свећице за дизел
моторе; зупчасти ремен за моторе; колектори (делови
мотора); погонски ланци за машине; ланац за
брегасте осовине; ланци преноса снаге; динамо за
возила; ремени за погон; хладњаци за возила;
компресори за хладњак; поклопци хладњака за
моторе;
убризгивачи;
убризгивачи
горива;
убризгивачи за машине; каталитички претварачи за
издувне лонце возила; издувни лонци; каталитички
претварачи, који су делови издувног лонца возила;
издувни системи за возила; издувни пригушивачи за
пловила; издувни пригушивачи; пригушивачи
(делови издувних система); пригушивачи звука
(пригушивачи) као делови издувних система возила;
пригушивачи звука (пригушивачи) као делови
издувних система машина; пригушивачи као делови
издувних система; пригушивачи, као део издувних
система возила; издувне цеви; системи за
пречишћавање издувних гасова за дизел моторе;
вентили за рециркулацију издувних гасова (ЕГР) за
моторе; вентилатори, као делови машина; парни
кондензатори
(делови
машина);
ваздушни
кондензатори; ваздушни кондензатори (компресори);
аксијални куглични лежајеви; куглични лежајеви;
лежајеви за осовине (делови машина); лежајеви
(делови машина); лежајеви и изолацијске цеви
(делови машина); монтирани лежајеви (делови
машина); кућишта за осовине (делови машина);
ваљкасти лежајеви (делови машина); клизни
лежајеви; антифрикцијски лежајеви за машине;
лежајеви осовина за вакуумске пумпе; завршне капе
са лежајевима; осовински лежајеви; лежајеви са
аутоматским подмазивањем; лежајеви за уређаје за
закључавање вратила; лежајеви за преносна вратила;
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лежајеви за машине; потисни лежајеви главног слоја;
потисни лежајеви на курсу радилице; потискивање
зглобних лежајева; ваљкасти лежајеви за машине;
лежајеви за преносне осовине; мотори паљења за
моторе копнених возила; електронски уређаји за
паљење возила; спојнице за машине и моторе;
свећице; жице за искрење за свећице; жице за
свећице; лопатице турбина обрађене легурама; турбо
пуњачи за машине; лопатице турбина за производњу
енергије; вентили (делови машина); опруге за
ублажавање удараца, које су делови висећих делова
стројева; лиснате опруге, које су делови машина;
опруге (делови машина); регулатори притиска
(делови машина); регулатори притиска (вентили),
који су делови машина; регулатори као делови
машина; регулатори (делови машина); карбуратори;
карбуратори
(делови
возила);
апарати
за
вулканизацију; клипови за цилиндре; експанзионе
посуде (делови машина); осовине за машине;
брегасте осовине за машине; спојнице вратила као
делови машина; спојнице вратила (за машине);
преносне осовине за машине; торзионе полуге за
машине;
универзални
(кардански)
спојеви;
лептирасти вентили, који су делови машина; вентили
(делови машина); неметални лептирасти вентили,
као делови машина; неповратне металне капке
(делови машина); коленаста вратила; колектор
уљних пара (ПЦВ вентил) за моторе; машински
летећи лежајеви; машински летећи лежајеви за
машине; резачи на струју или батерије; кондензатори
за расхладне системе; електричне завојнице за
паљење; електрични мотори, осим за копнена возила;
мењачи, осим за копнена возила; мењачи за пренос
снаге, не за копнена возила; ваздушне опруге за
машине; зглобне главе; квачило за машине; дискови
за потисни лежај квачила, осим за копнена возила;
једносмерна квачила за машине.
Кл. 9: антифриз тестери; електрични акумулатори за
возила; акумулатори за возила; акумулатори за
фотонапонску енергију; алкални акумулатори;
потисни акумулатори; уређаји за напајање
(акумулатори); апарати за дијагностику мотора;
апарати за мерење нивоа течности у моторним
возилима; уређаји за контролу електричних мотора
(надзор или контрола); инструменти за мерење
температуре издувних гасова; акумулаторске посуде;
решетке за електричне акумулаторе; кућишта за
батерије;
електрични
кондензатори;
пуњачи;
осигурачи за возила; каблови за паљење мотора;
брзиномери; регулатори напона за возила;
електрични релеји; електрични сигурносни релеји;
релеји, електрични; релеји за заштиту мотора;
регулатори брзине за моторна возила; регулатори
температуре (термостати); регулатори температуре
воде; регулатори температуре за моторе возила;
апарати за контролу температуре за возила
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(електрични прекидачи); електрични прекидачи;
прекидачи, електрични; електрични каблови; каблови,
електрични; електричне браве за моторна возила;
електричне браве за возила; колектори, електрични;
електричне завојнице; сигнална светла за возила;
сигналне лампе упозорења за возила у квару.
Кл. 11: расхладне инсталације за течности; апарати
за пречишћавање ваздуха; расхладни системи за
моторна возила; светла за аутомобиле; светла за
показиваче праваца возила; светла за вожњу уназад
за возила; светла за возила; светлосни показивачи
смера за возила; светла за показиваче смера, за
копнена возила; кочиона светла за возила; задња
светла за возила; предња светла за возила; лампице
жмигавца за моторна возила; позициона светла за
копнена возила; опрема против заслепљивања за
возила (опрема за светла); светла за вожњу уназад за
копнена возила; светла и рефлектори за возила;
предња светла аутомобила; фарови за возила;
фарови; фарови за аутомобиле; фарови за мотоцикле;
грејачи за возила; уређаји за грејање и хлађење воде;
уређаји за хлађење воде; филтери за климатизацију;
електрични филтери за климатизацију; сушачи
ваздуха; уређаји за производњу паре; електричне
сијалице; флуоресцентне електричне сијалице;
халогене сијалице; ЛЕД сијалице; сијалице за
фарове; задње сијалице; лампе за светиљке на
инструмент табли.
Кл. 12: аутомобилски ланци; аутомобилски ланци
против проклизавања; погонски ланци за бицикле;
погонски ланци за аутомобиле; погонски ланци за
копнена возила; погонски ланци за моторе копнених
возила; погонски каишеви за копнена возила;
погонски каишеви за моторе копнених возила; ланци
против клизања за гуме; ланци против клизања за
точкове возила; ланци за гуме против клизања; ланци
против клизања за гуме возила; ланци за снег за
точкове возила; ланци за снег за моторна возила;
ланци за снег за гуме (делови копнених возила);
ланци (делови бицикла); ваљкасти ланци за копнена
возила; теренски ланци за точкове возила; ланци за
спајање (за копнена возила); ланац против клизања
за гуме за возила; ланци за гуме (делови копнених
возила); ремени за пренос снаге за моторе за копнена
возила; ременице за копнена возила; Погонски
ремени за копнена возила; преносни каишеви за
моторе копнених возила; преносни каишеви за
копнена возила; преносни каишеви за вожњу
копнених возила; хладњаче (возила); лежајеви
точкова за копнена возила; осовински лежајеви;
осовински лежајеви за копнена возила; изолационе
цеви за возила; компресори за брзо пуњење мотора
унутрашњег сагоревања копнених возила; брисачи
ветробранског стакла; електрични аларми за возила
за вожњу уназад; звучни аларми за возила за вожњу
уназад; аларми за возила за вожњу уназад;
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7
аеродинамички спојлери за каросерију аутомобила;
каросерије аутомобила; делови каросерије; делови
каросерије за возила; делови за каросерију возила;
делови за мењање каросерије аутомобила, који се
продају у облику комплета; изолована каросерија
возила; каросерија возила; каросерија за моторна
возила; аутомобилске гуме; блатобрани за
аутомобиле; блатобрани; амортизери за аутомобиле;
амортизери за возила; брисачи ветробранског стакла;
брисачи ветробранског стакла (делови возила);
брисачи ветробранског стакла за аутомобиле;
аутоматски мењачи за копнена возила; мењачи за
копнена возила; мењачи са дуплим квачилом за
копнена возила; мопеди; мопеди са педалама;
мопеди (возила); дизел мотори за копнена возила;
бензински мотори за копнена возила; дизел мотори
са турбинама за копнена возила; електрични мотори
за копнена возила; електрични мотори са
зупчаницима за копнена возила; моторни скутери;
мотоцикли;
опруге
за
вешање
возила;
амортизирајуће опруге за аутомобиле; амортизери за
аутомобиле; опруге амортизера као делови вешања
возила; опруге за вешање аутомобила; браници за
аутомобиле; спољни омотачи пнеуматских гума;
гуме; наплатци за возила; пнеуматици без
унутрашње гуме за бицикла, мотоцикле; шасије
возила; преносне осовине за сувоземна возила;
материјал за крпљење унутрашњих гума; опрема за
поправку унутрашњих гума; приколице за моторна
сувоземна возила; противпровални алармни уређаји
за возила; противпровални уређаји за возила; аларми
против крађе возила; звучни аларми против крађе
возила; звучни алармни системи за возила; носачи
пртљага за возила; носачи скија за возила; квачила за
сувоземна возила; механизми за квачила за
аутомобиле; скутери; показивачи правца за возила;
бочни ретровизори за возила; турбине за сувоземна
возила; вентили за гуме возила; опруге за
ублажавање удара за возила; кочнице за бицикле;
каблови за кочнице возила; каблови за кочнице
(делови мотоцикала); диск кочнице; бубањ кочнице
за возила; бубањ кочнице; диск кочнице за возила;
кочнице (делови бицикала); облоге кочница;
кочнице; бициклистичке кочнице; дискови за диск
кочнице; заменски цилиндри за кочнице возила; диск
кочнице за сувоземна возила; кочионе плочице за
аутомобиле; кочионе плочице за возила; кочиони
дискови за возила; облоге кочница за аутомобиле;
облоге кочница за возила; сирене за возила;
електричне сирене за возила; електрична возила;
цираде за возила; тегови за балансирање точкова
возила; поклопци за моторе возила.
(111) 77201
(210) Ж- 2019-189
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(181) 11.02.2029.
(220) 11.02.2019.
(151) 27.06.2019.

Ж
(732) Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o.,
Његошева 18, Никшић, ME
(740) Мила Михаиловић, адвокат, Хиландарска 5/1,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива.
(511) Кл. 32: пива, стоут, лагер (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива
(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом
ферментацијом или пива горњег врења).
(111) 77202
(210) Ж- 2019-160

(181) 05.02.2029.
(220) 05.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) ИРИС МЕГА ДОО, Господара Вучића 176,
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9: мишеви, тастатуре, подлоге за мишеве,
слушалице.
(111) 77203
(210) Ж- 2019-161

(181) 05.02.2029.
(220) 05.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) ИРИС МЕГА ДОО, Господара Вучића 176,
Београд, RS
(540)

(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.21
85

Ж
(511) Кл. 9: мишеви, тастатуре, подлоге за мишеве,
слушалице.
(111) 77204
(210) Ж- 2019-179

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) ИРИС МЕГА ДОО, Господара Вучића 176,
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.17; 27.07.17
(511) Кл. 9: мишеви, тастатуре, подлоге за мишеве,
слушалице.
(111) 77205
(210) Ж- 2019-180

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) ИРИС МЕГА ДОО, Господара Вучића 176,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.22; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.17
(511) Кл. 9: мишеви, тастатуре, подлоге за мишеве,
слушалице.
(111) 77206
(210) Ж- 2019-176

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Zheng Yuan International DOO Surčin,
Војвођанска 386д, Београд-Сурчин, RS
(740) Адвокат Душан Митровић, Београдска 19,
Београд
(540)

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 77207
(210) Ж- 2019-188

(181) 07.02.2029.
(220) 07.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Срђан Новчић, Живке Ђурђевић 8, 34000
Крагујевац, RS
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11
(511) Кл. 39:
транспортне услуге, нарочито
транспорт људи или робе такси возилима.
(111) 77208
(210) Ж- 2019-185

(181) 08.02.2029.
(220) 08.02.2019.
(151) 27.06.2019.
(732) Privredno društvo za promet, marketing i
posredovanje "INPHARM Co" d.o.o. Beograd
Zemun, Батајнички друм 23, Београд, Земун, RS
(540)

ChirocistIN
(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) 77209
(210) Ж- 2019-175

(181) 06.02.2029.
(220) 06.02.2019.
(151) 28.06.2019.
(732) "Seven Sportswear" d.o.o. Дарко Радојевић, ПР,
Корман бб, Крагујевац, RS
(540)
(531) 03.01.08; 03.01.24
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
лепкови за канцеларијске и кућне потребе;
материјали за цртање и материјали за уметнике;
кичице; материјали за обуку и наставу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
штампарска слова, клишеи.
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(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 18: велике торбе за спортску одећу; торбе
за спортску одећу.
Кл. 25: спортска одећа.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7
(111) 77210
(210) Ж- 2019-422

(181) 20.03.2029.
(220) 20.03.2019.
(151) 28.06.2019.
(732) Gujranwala Foods Industries (Pvt.) Ltd.,
53/55-A, S. I. E. # 2, , Gujranwala , PK
(740) Јанковић Мара, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) жута, тамно плава, црвена.
(511) Кл. 30:
слатки кондиторски производи,
укључујући слаткише, мекане бомбоне за жвакање,
лизалице, жвакаће гуме и жваке за прављење балона.
(111) 77211
(210) Ж- 2018-1492

(181) 17.09.2028.
(220) 17.09.2018.
(151) 28.06.2019.
(732) MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE
(740) Зоран Д. Граовац , адвокат, Миријевски венац
4, 11160 Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.04
(591) плава и жута
(511) Кл. 9: базе података (електронске); упутства за
употребу у електронском облику; упутства за
употребу у облику рачунарских програма; уређаји и
инструменти за наставу и обуку; софтвер за блогове;
електронске публикације које се могу преузимати online; софтвер и софтверске апликације; рачунари;
паметни телефони; уређаји за обраду података; базе
података; медији за складиштење података; медијски
садржај; периферни уређаји прилагођени за употребу
са рачунарима; преносни рачунари; USB прикључци;
меморијске картице; компакт дискови; дигитални
видео дискови; медији за дигитално снимање;
наочаре; кутије за звучнике; ласерски показивачи
(светлосни
показивачи);
џепни
калкулатори.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 16: папирне, картонске и пластичне врећице и
артикли за паковање, умотавање и складиштење;
канцеларијски материјал; материјал за обуку (изузев
апарата); штампане ствари; папир, картон; отварачи
писама; постери; мапе; прибор за исправљање и
брисање; хемијске оловке; књиговезачки материјал;
фотографије (штампане); опрема за уметнике;
канцеларијски реквизити, изузев намештаја; фолдери
за
држање
папира;
фасцикле
за
списе
(канцеларијске);
налепнице
(канцеларијске);
ормарићи за канцеларијски материјал; оловке;
блокови (канцеларијски материјал), књижице;
притискачи за папир; посуде за писма; папир за
писање; брошуре; књиге; подупирачи за књиге;
етикете од папира или картона; заставе од папира;
флајери; пластичне фолије за умотавање; табаци од
рециклиране целулозе за умотавање; честитке;
папирне картице као честитке за поклоне; папирне,
картонске или пластичне потрошачке картице;
календари; карте; каталози; папир за копирање
(канцеларијски);
маркери
(писаћи
прибор);
бележнице; фолије (канцеларијски прибор); папирне
марамице; гумице; подлоге за радни сто;
фотографска постоља; печати; постоља за печате
(штамбиље); кутије за печате (штамбиље); јастучићи
за печате; школске табле; периодичне публикације;
новине; публикације.
Кл. 35:
услуге малопродаје и/или велепродаје,
укључујући услуге наручивања преко интернета или
поште, прехрамбених производа и луксузне робе,
дувана, алкохолних и безалкохолних пића,
хемикалија, препарата за чишћење, препарата за
полирање, абразива и препарата за прање, тоалетних
производа, фармацеутске робе, козметике, производа
за негу лепоте, санитарних препарата, медицинског,
фармацеутског
и
ветеринарског
материјала,
парфимерије, папира, канцеларијског материјала,
одеће, додатака одећи, ципела, обуће, покривала за
главу, подлога, производа за домаћинство, уређаја за
употребу у домаћинству, ручних алата, грађевинског
материјала, производа за баштованство, опреме за
цвећарство,
оптичке
робе,
електричних
и
електронских апарата, софтвера, рачунарског
хардвера, паметних телефона, телефона, рачунара,
накита, сатова; музичких фајлова који се могу
преузети са интернета; видеа који се могу преузети
са интернета; игара које се могу преузети са
интернета; софтвера и апликација које се могу
преузети са интернета; спортских артикала,
текстилне робе, торби, материјала за паковање, кеса,
папирних производа, апарата за грејање и хлађење,
штампаних ствари,
расвете, металне
робе,
кишобрана, уметничких радова, кухињског посуђа,
шпорета, кућних и индустријских кухињских
машина, алата за сечење, прибора за јело, ножева,
маказа, играчака, намештаја, предмета за кућанство,
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ауто прибора, свећа, алата и металне робе, "уради
сам" производа, цвећа, биљака, семена, реквизита за
хобије и занатских потрепштина, електричне и
електронске робе, носача звука и носача података,
апарата за осветљавање, кување, загревање, хлађење,
сушење, вентилацију, санитарне инсталације и
опреме, возила, делова возила и прибора за возила,
ватромета, оптичких апарата и инструмената,
музичких инструмената, канцеларијског прибора,
торби и седларских производа, шатора, церада, робе
од коже и имитација коже, пољопривредних,
хортикултурних и шумских производа, намирница и
опреме за животиње, животињске хране, артикала за
пушаче, дуванских производа; услуге управљања
људским ресурсима и запошљавања; саветовање у
вези са особљем; проналажење и селекција особља;
управљање особљем; сакупљање и систематизација
пословних података; дистрибуција рекламног
материјала за друге путем on-line електронске
комуникацијске мреже; компјутеризована обрада online наруџбина за куповину; сакупљање пословних
информација у базе података; сакупљање рекламних
информација о роби и услугама других лица у
рачунарску базу података; развијање шема бонуса и
лојалности као мера потрошачке лојалности у
маркетиншке сврхе код услуга испоруке са
попустом; развијање шема бонуса и лојалности као
мера потрошачке лојалности, наиме управљање
програмом смањења цена да би се учесницима
омогућили попусти на услуге испоруке кроз
програме давања попуста члановима; посредовање у
трговачким и пословним контактима за продају и
куповину роба и услуга; пласирање наруџбине,
налога за испоруку и управљање рачунима,
укључујући и оквир Е-трговине, за општу и
потрошачку робу; презентација услуга на интернету;
организовање претплата; пословно саветовање,
стручне пословне консултације, саветовање о
особљу, стручно саветовање о оснивању предузећа;
стручне пословне консултације у вези са
стратегијама за франшизе; услуге пословног
управљања, пословно управљање и организациона
помоћ у гастрономији, трговини, кетерингу,
хотелским и трговачким малим бизнисима;
маркетинг; унапређење продаје; истраживање
тржишта; оглашавање; објављивање рекламних
текстова; услуге односа са јавношћу; организовање
сајмова и изложби у комерцијалне и рекламне сврхе;
комерцијалне услуге и услуге информисања
потрошача, наиме услуге продаје путем лицитације,
изнајмљивање аутомата за продају, услуге
пласирања, организовање пословних контаката,
услуге колективне куповине, услуге комерцијалног
процењивања, услуге агенција за организовање
такмичења у рекламне сврхе; услуге агенција за увоз
и извоз; услуге за преговарање и пласман, услуге
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поручивања, услуге поређења цена, услуге набавке за
друге, услуге претплате; канцеларијске услуге;
помоћ у пословним операцијама, административне
услуге; пословна анализа, услуге истраживања и
информисања; услуге у вези са шемама потрошачке
лојалности, подстицања, предности и бонуса;
саветовање потрошача; организовање, вођење и
управљање шемама бонуса, лојалности, подстицања
и поклањања за купце као маркетиншким аспектима;
организовање акција жребања, поклањања, давања
ваучера и награда за купце у оквиру потрошачких
шема лојалности; организовање догађаја за
потрошаче у рекламне сврхе; презентација роба и
услуга; представљање производа потрошачима у
рекламне сврхе; сакупљање, систематизација,
ажурирање и одржавање података у бази података;
услуге саветовања и консултација у области шема
давања
бонуса,
рекламирања,
поклањања,
награђивања, жребања, подстицања и потрошачке
лојалности; услуге куповине (прибављање робе и
услуга за потрошаче) као маркетиншких аспеката;
услуге оглашавања, наиме дистрибуирање огласа за
друге путем електронске on-line комуникационе
мреже и сакупљање информација у рачунарској бази
података; примање, обрада и спровођење поруџбина
(канцеларијски послови); услуге набавке за друге
(куповина робе и услуга за друга правна лица);
пласирање наруџбина и услуге испоруке и
управљање фактурама, укључујући и у оквиру Етрговине; фактурисање; израда шема бонуса и
лојалности у смислу потрошачких шема лојалности у
маркетиншке сврхе (који су укључени у ову класу);
праћење шема бонуса и лојалности кроз анализу
математичких података за прикупљање и састављање
статистичких података (који су укључени у ову
класу); оглашавање, привлачење купаца и брига о
купцима оглашавањем путем поште; организовање и
вођење изложби и сајмова у трговачке и рекламне
сврхе; планирање, осмишљавање и провођење
рекламних иницијатива; спонзорисање у форми
оглашавања; објављивање штампаних ствари у
рекламне сврхе; представљање робе; унапређење
продаје за друге; изнајмљивање рекламног простора,
рекламног материјала и времена за рекламирање у
комуникацијским медијима; дистрибуција узорака;
истраживање спонзорства; маркетинг (истраживање
тржишта),
укључујући
дигиталне
мреже;
истраживање тржишта; истраживање јавног мњења;
унапређење продаје; претраживање података у
рачунарским фајловима за друге и/или пословне
ствари; услуге агенција за пословно информисање;
одржавање података у рачунарским базама;
истраживање цена роба и услуга; управљање
фактурама за електронске системе наручивања;
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме,
аутомата за продају и продајних места; уређивање
ЗИС / RS / IPO
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претплата на телекомуникацоне услуге за друге;
обезбеђивање
адреса
у
рекламне
сврхе,
комерцијалних и пословних контаката, укључујући
оних преко интернета, комерцијалних трансакција за
друге, такође и у оквиру Е-трговине, мобилних радио
уговора (за друге), уговора за друге у вези продаје и
куповине робе; уређивање рекламних и промотивних
уговора за друге; уређивање претплате на новине за
друге; прибављање уговора (за друге).
Кл. 36: услуге зајмова и кредита, и финасирања
лизинга;
услуге
плаћања;
услуге
пружања
финансијских информација, података и савета;
услуге намирења дуга и факторинга; прикупљање
средстава;
спонзорске
услуге;
припремање
финансијских извештаја; услуге улагања; услуге
залагаоница; издавање вредносних токена и ваучера;
вршење електронских плаћања за куповину робе на
интернету; услуге преузимања ризика и услуге
гаранције у вези са гаранцијама и продуженим
гаранцијама за одржавање, поправку, монтажу и
одржавање електричне и електронске опреме; услуге
преузимања ризика; финансијске услуге; монетарни
послови; услуге агенција за некретнине; картичне
услуге; банкарство; посредовање на берзи; наплата
дуга;
фискално
процењивање;
финансијски
консалтинг; финансијско спонзорисање; финансијско
процењивање (осигурање, банкарство, некретнине);
услуге
финансирања;
управљање
стамбеним
зградама;
финансијске
услуге
ликвидације
предузећа;
управљање
некретнинама;
услуге
кредитних бироа; изнајмљивање пословног простора;
финансијско управљање; изнајмљивање некретнина;
царинске услуге финансијског посредовања; обрада
плаћања путем кредитних картица.
Кл. 37:
услуге одржавања; грађење; поправка
електричне и електронске опреме, канцеларијске опреме;
поправка у сектору непокретности; услуге монтаже у
вези са електричном и електронском опремом и
канцеларијском опремом; инсталирање и одржавање
рачунарског хардвера и рачунарских мрежа.
Кл. 38: телекомуникационе услуге; информисање о
телекомуникацијама;
омогућавање
приступа
информацијама
на
интернету;
омогућавање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом;
комуникације
преко
рачунарских
терминала; услуге електронских огласних табли
(телекомуникационе услуге); радио комуникација;
услуге сателитске комуникације за пословне
кориснике; пренос електронске поште; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
комуникација мобилним телефонима; слање порука;
услуге новинских агенција; прикупљање и
преношење електронских порука; телефонске услуге;
електронско преношење аудио и видео фајлова који
се могу преузети преко рачунара и комуникационих
мрежа; пружање услуга инерактивних соба за
ЗИС / RS / IPO
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четовање за преношење порука између корисника
рачунара и претплатника у вези са разноврсним
темама; стриминг (струјање) као преношење
електронских игара, музике, филмова и видеа преко
интернета; изнајмљивање времена за приступ
глобалним рачунарским мрежама; обезбеђивање
корисницима електронских комуникационих мрежа
средстава за идентификовање, лоцирање, груписање,
дистрибуирање и управљање подацима и везама ка
рачунарским серверима трећих лица, рачунарским
процесорима
и
рачунарским
корисницима;
обезбеђивање приступа on-line бази података у
области прехране и луксузне робе; услуге
преношења података преко телекомуникационих
мрежа и бежичних телекомуникационих мрежа у
сектору
забаве;
омогућавање
приступа
информацијама о производима у вези са храном,
луксузном и потрошачком робом; обезбеђивање
аудио, видео и аудиовизуелног садржаја на
друштвеним
мрежама
(услуге
емитовања);
омогућавање приступа вебсајту за друштвено
умрежавање у сврхе информисања и забаве;
омогућавање приступа on-line рачунарским базама
података и on-line базама које се могу претраживати
у области размене информација и умрежавања.
Кл. 39: испорука робе аутомобилом, бициклом,
камионом, комбијем, аутобусом, возом, авионом,
средствима јавног превоза, роботом, дроном;
транспорт; логистика у сектору транспорта;
паковање и складиштење пакета и/или робе;
организовање путовања; прикупљање, транспорт,
стављање у промет и испорука пакета и/или робе;
транспорт пакета и/или робе возилом, бродом,
авионом; логистика у сектору транспорта, нарочито
пуштање робе у промет у сектору транспорта,
организовање транспорта робе; посредовање у
услугама шпедиције; услуге превоза (терета), осим
царињења робе за друге; посредовање у превозу;
праћење пошиљака, такође електронско праћење
робе; складиштење робе у складиштима и
хладњачама; физичко складиштење електронски
складиштених података или докумената.
Кл. 42:
услуге информационе технологије;
испитивање, провера аутентичности и контрола
квалитета; услуге рачунарства у облаку (cloud
рачунарства); стварање (програмирање) и/или хостинг
on-line корисничког форума за учествовање у
дискусијама, за дељење информација, за давање оцена
и повратних информација од других корисника о
производима и услугама, за стварање виртелних
заједница и за учешће у друштвеним мрежама;
омогућавање привремене употребе, најма и закупа online софтвера који се не може преузимати и апликација
за приступање стримингу аудио и видео фајлова,
упутствима за употребу производа, информацијама о
производу, игрицама, друштвени м мрежама,
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текстуалним фајловима и мултимедијалним фајловима;
научне и технолошке услуге; дизајнерске услуге;
услуге технолошке анализе; пружање услуга
истраживања; развој рачунарског хардвера; развој
софтвера;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
саветовање у области рачунара; израда рачунарског
софтвера;
дизајнирање
рачунарског
система;
дизајнирање интернетских почетних страница;
дизајнирање
веб
страница;
услуге
подршке
информационим технологијама; стручне консултантске
услуге у вези са рачунарском опремом; истраживање и
развој нових производа за друге; израда и одржавање
веб сајтова за друге; инсталирање рачунарског
софтвера; одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; конвертовање рачунарских програма и
података, осим физичке конверзије; конвертовање
података или докумената из физичког у електронски
медиј;
дуплицирање
рачунарских
програма;
испитивање материјала; хостинг меморијског простора
за вебсајтове; изнајмљивање рачунарског софтвера;
изнајмљивање рачунара; одржавање рачунарског
софтвера; поновно успостављање базе података;
припремање
програма
за
обраду
података;
индустријски
дизајн;
дизајнирање
паковања;
дизајнирање
уметничких
радова;
дизајнирање
унутрашњег декора; геодетска мерења; саветодавне
услуге у вези са рачунарским програмирањем;
изнајмљивање веб сервера; проверавање и испитивање
квалитета; хостинг оn-liпе наградних жребова и on-line
такмичења за друге. Кл. 43: услуге обезбеђивања
хране и пића, привремени смештај; кафеи,
кафетерије; услуге ресторана; услуге ресторана са
самопослуживањем; планирање забава (нуђењем
хране и пића); кетеринг хране и пића; припремање
хране и пића; кућна испорука хране и пића за
непосредну конзумацију; изнајмљивање посуђа и
прибора за јело; изнајмљивање апарата за кување;
изнајмљивање столица, столова, столњака и
стакленог посуђа; изнајмљивање апарата за точење
воде
за
пиће;
изнајмљивање
преносивих
грађевинских објеката (привремени смештај за
госте);
изнајмљивање
сала
за
састанке;
изнајмљивање шатора; изнајмљивање намештаја;
изнајмљивање опреме за сто.
Кл. 45: услуге on-line друштвене мреже; личне и
социјалне услуге које пружају други да задовоље
потребе појединаца, наиме on-line услуге за друштвене
мреже; издавање лиценци за дигиталне on-line програме;
издавање лиценци за програме за обраду података;
лиценцирање права интелектуалне својине и ауторског
права; издавање лиценци за франшизне концепте;
изнајмљивање одеће; лиценцирање софтвера.
(111) 77212
(210) Ж- 2018-499
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(181) 03.04.2028.
(220) 03.04.2018.
(151) 28.06.2019.

(732) DELIGHT DOO BEOGRAD, Омладинских
бригада 88б, Нови Београд, RS
(740) Светлана Анђелковић Милошевић, Косовска 34,
Београд-Стари град
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) сива, наранџаста.
(511) Кл. 19: неметални рекламни стубови; сајамске
кућице; преклопна врата, која нису од метала;
фурнири, дрвени; фурнири; фурнирано дрво; дрвени
панели; неметалне телефонске кабине; телефонске
кабине, неметалне; прозори, неметални; врата,
неметална; гази шта за степенице, неметална; стакло
[прозорско] за грађевинарство; паркетне подне
даске; паркети; неметални састави [делови
степеништа]; греде изнад врата, које нису од метала;
светлеће коцке за поплочавање; профилисано дрво;
немeталне облоге за зидове, за грађевинарство;
подови, неметални; плафони, неметални; дрвене
даске за грађевинарство; облоге, неметалне, за
грађевинарство; панели за врата, неметални;
постоља, подијуми, прерађени, који нису од метала;
изолационо стакло за грађевинарство; стакло за
прозоре, које није прозорско стакло за возила;
обојено стакло за прозоре; прозорско стакло за
грађевинарство; кабине, неметалне; рамови за
прозоре, неметални; рамови за врата, неметални;
кућишта за врата, неметална; плоче, неметалне, за
грађевинарство; блиндирана врата, неметална;
емајлирано стакло, за грађевинарство; стубови,
неметални, за грађевинарство; носачи, неметални, за
грађевинарство; свинг врата, неметална.
Кл. 20: огласне табле; декорације од пластике за
храну; сребрно стакло [огледала]; ормани, креденци;
ормарићи за лекове; споне за цеви или каблове;
клупе [намештај]; полице за библиотеке; креденци за
посуђе; канцеларијски столови; канцеларијски
намештај; намештај; ормани за картотеке [намештај];
ормани за документа; столице; седишта; наслоњаче,
лежаљке; канабеи; наслони за главу [намештај];
полице за картотеке; фотеље; комоде; пултови
[столови]; столови; куке које нису од метала за
вешање одеће; чивилуци, неметални; резервоари,
неметални; столови за цртање; дивани и софе; пречке
од дрвета; столарска роба; школски намештај;
дактилографски столови; полице за писаће машине;
плакати од дрвета или пластике матице, навртци који
ЗИС / RS / IPO
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нису од метала; посуде, пластичне за амбалажу;
кревети; радни сто, клупа; полице [намештај];
опрема за намештај, неметална; постоља за саксије за
цвеће [намештај]; постоља за саксије; опрема за
прозоре, неметална; опрема за кревете, неметална;
опрема за врата, неметална; даске за сечење [табле];
сандуци, гајбе; навлаке за одећу [гардaробне];
плочице са бројевима, које нису од метала; намештај
од метала; ратан, трска; штандови за новине; сталци
за новине; плочасте унутрашње ролетне; лавабои са
ормарићем, комодом[намештај]; болнички кревети;
точкићи за кревете, који нису од метала; кваке, које
нису од метала; сталци за читање, пултови;
чивилуци; степенице [мердевине], неметалне; делови
од дрвета за намештај; делови намештаја од дрвета;
точкићи за намештај, неметални; кинетичке
скулптуре [декорација]; канцеларијски столови за
стајање; плочице за име, које нису од метала;
идентификационе плочице, које нису од метала;
табле за столове; врата за намештај; полице за
намештај; писаћи столови; седишта од метала; софе;
канабе; конструкције кревета; столови од метала;
тоалетни сточићи; лајсне за рамове за слике; полице
за складиштење; ормарићи са бравицама; огледала;
столице за лежање [лигештули]; јастук; сталци
[намештај]; табле за држање кључева; сталци,
постоља, штандови; плетарски радови, од прућа;
витрине[намештај]; сандуци, неметални; радне клупе
за стеге [намештај]; постоља за рачунске машине;
рамови за слике; летвице за рамове за слике; лајсне
за урамљивање слика [рамове]; столови за масажу;
хидростатички кревети који нису за медицинску
употребу; водени кревети који нису за медицинску
употребу; покретни столови за компјутере
[намештај]; књиге-полице за књиге; унутрашње
прозорске ролетне[намештај]; унутрашњи прозорски
застори [намештај]; покретне преграде [намештај];
степеник-столице, неметалне; конзолни столови;
полице за књиге; сталци за одела; гардaробни
ормани; табуреи.
Кл. 21: канте, неметалне
Кл. 27: прекривачи за подове; отирачи; тапете; отирачи за
врата; теписи; теписи, ћилими; не клизајуће простирке;
украсне зидне декорације, нетекстилне; линолеум;
подметачи за тепихе; покривачи за подове од винила;
текстилне тапете; подне простирке, отпорне на ватру за
камине и роштиље.
Кл. 35: помоћ у пословном управљању; обавештења
о пословима; рекламирање преко плаката; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге агенција за пружање
пословних информација; анализе цена и трошкова;
дистрибуција рекламног материјала; услуге агенција
за запошљавање; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; рачуноводство; вођење књига
[књиговодство]; израда извода са рачуна; ревизија
пословања; пословно управљање и организационо
ЗИС / RS / IPO
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саветовање; консултације у вези са избором особља;
консултације
у
пословном
управљању;
дактилографске
услуге;
презентација
робе;
непосредно оглашавање путем поште; помоћ у
пословном
или
индустријском
управљању;
умножавање докумената; ажурирање огласних
материјала; дистрибуција узорака; стручне услуге о
пословној ефикасности; услуге продаје путем
лицитације; истраживање тржишта; пословне
процене; пословна испитивања; изнајмљивање
огласних материјала; консултације у вези са
пословним организовањем; објављивање рекламних
текстова; рекламирање; оглашавање; пословна
истраживања; услуге односа са јавношћу; рекламирање
преко телевизије; преписивање кореспонденције
[канцеларијске услуге]; услуге рекламних агенција;
саветодавне услуге у пословном управљању;
професионалне пословне консултације; економске
прогнозе; организовање изложби за привредне или
рекламне потребе; пословне информације; испитивање
јавног мњења; припрема платних листи; проналажење
особља; услуге пресељења пословног седишта;
изнајмљивање огласног простора; промоција продаје за
друге; организовање сајмова у комерцијалне или
рекламне сврхе; услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте]; услуге
поређења цена; услуге подуговарања, аутсорсинг
[помоћ у пословању]; фактурисање; тражење
спонзорства; услуге управљања пословним пројектима
за грађевинске пројекте; ангажовање спољних фирми
за административно управљање компанијама; услуге
пријављивања
пореза;
пословно
управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање програмима за надокнаду за друге.
Кл. 37:
одржавање намештаја; постављање и
поправка
електричних
уређаја;
оправљање
канцеларијских машина и опреме; бродоградња;
грађевински надзор; поправка одеће; постављање
кухињске опреме; рушење грађевина; конструисање
и поправљање складишта; заштита грађевина од
влаге; изоловање објеката; изнајмљивање машина за
ископавање [багера]; изградња фабрика; изолација
грађевина; постављање тапета на зидове; облагање
тапетама; молерске услуге, спољне и унутрашње;
глачање
каменом
пловућцем;
малтерисање;
водоинсталатерске
услуге; монтирање скела;
зидарске услуге; чишћење зграда [спољних; бушење
бунара; изградња сајамских штандова и продавница;
инсталација, одржавање и поправка рачунарске
опреме; отклањање сметњи на електричним
апаратима; изнајмљивање дизалица [грађевинске
опреме]; уградња прозора и врата; одржавање базена
за пливање; консултације о грађењу; столарске
услуге; пуњење батерија за возила.
Кл. 39:
изнајмљивање аутомобила; превоз
аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким
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бродовима; изнајмљивање чамаца; превоз камионом;
паковање робе; посредовање у вези са бродовима;
организовање крстарења; услуге превоза за
туристичка разгледања; истовар терета; испорука
робе; складиштење робе; дистрибуција воде;
дистрибуција електричне енергије; паркирање
возила; складиштење; изнајмљивање складишта;
изнајмљивање гаража; изнајмљивање простора за
паркирање; превоз намештаја; транспортне услуге;
превоз бродом; организовање превоза за туристичка
путовања; превоз путника; шпедиција; поморски
превоз;
превоз
туриста;
селидбене
услуге;
складиштење чамаца, бродова; посредовање у
услугама шпедиције; посредовање у превозу робе;
посредовање у транспорту; услуге возача.
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

COINLET
(511) Кл. 18: женске ташне; торбице које се носе на
ручном зглобу; мале женске ташне; торбице за новац
које се носе на ручном зглобу.

(111) 77213
(210) Ж- 2019-409

(181) 22.03.2029.
(220) 22.03.2019.
(151) 28.06.2019.
(732) LA FANTANA SRL, 8C Garii Obor Street,
District 2, Bucharest, RO
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.23; 26.04.06; 26.04.14; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, зелена, сива, бела.
(511) Кл. 41: обука (тренирање); услуге личног
тренера (фитнес трeнинг); вођење часова фитнеса;
услуге клубова здравља (здравствено и фитнес
вежбање).
Кл. 44: услуге центара за рехабилитацију; здравствена
нега; масажа; киропрактика; услуге медицинских
клиника; медицинска помоћ; физиотерапија; физикална
терапија; терапеутске услуге; услуге здравствених
центара; услуге алтернативне медицине; услуге
саветовања о здрављу; услуге центара за опоравак.

(531) 27.05.02; 27.05.11
(511) Кл. 11: инсталације за третман индустријског
отпада; диспензери за охлађену пречишћену воду;
диспензери за воду; стерилизатори воде; танкови за
воду под притиском; јединице за хемијску
стерилизацију (опрема за обраду воде); јединице за
ултраљубичасту стерилизацију (опрема за обраду
воде); инсталације за пречишћавање, десалинизацију
и обраду воде; апарати за пречишћавање воде од
каменца; апарати за филтрирање воде; апарати за
прочишћавање воде; апарати за филтрирање за
водоводне инсталације; инсталације за пречишћавање
воде; апарати са мембраном у виду филтера за
пречишћавање воде; машине за пречишћавање воде;
јединице за филтрирање путем обрнуте осмозе (опрема
за обраду воде); апарати за кондиционирање воде;
инсталације за кондиционирање воде; апарати за
десалинизацију воде; апарати и инсталације за
омекшавање воде; диспензери за хладне напитке;
електрични прочишћивачи воде за кућну употребу;
апарати за озонизацију воде; озонатор воде.

(111) 77214
(210) Ж- 2019-419

(111) 77216
(210) Ж- 2019-150

(181) 15.03.2029.
(220) 15.03.2019.
(151) 28.06.2019.
(732) Срђан Анђелков, Војводе Мицка Крстића
001М/6, Београд-Палилула, RS
(740) Бојовић Драшковић Поповић & Партнерс
адвокатско ортачко друштво Београд-Стари град,
Француска 27, Београд-Стари град
(540)

(181) 19.03.2029.
(220) 19.03.2019.
(151) 28.06.2019.
(732) Ty Inc., 280 Chestnut Ave., Westmont,
Illinois 60559, US
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(111) 77215
(210) Ж- 2019-437

(181) 01.02.2029.
(220) 01.02.2019.
(151) 28.06.2019.
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(732) SAGAL-FOOD, Веселина Маслеше 32,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.04; 05.03.13; 19.03.01; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, жута, црна.
(526) NE TRAŽI SE ISKLJUČIVO PRAVO NA REČI
GUARANA
(511) Кл. 32: безалкохолни напици; енергетска пића.
(111) 77217
(210) Ж- 2019-303

(181) 28.02.2029.
(220) 28.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија"
акционарско друштво, Таковска 2, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.03; 27.05.02; 29.01.01
(591) розе Pantone 214C, црвена-Pantone 186C.
(511) Кл. 38:
телекомуникације; емитовање
телевизијских програма, емитовање радио програма (
радиодифузија), телефонске услуге, телефонске
комуникације, емитовање кабловске телевизије,
комуникација преко рачунарских терминала, пренос
електронске поште, комуникација преко мреже
оптичких
влакана,
изнајмљивање
модема,
изнајмљивање телекомуникационе опреме, изнајмљивање
телефона,
сателитски
пренос,
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом, услуге телекомуникационог усмеравања и
повезивања, услуге телеконференција, обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи,
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама, услуге говорне поште, пренос
дигиталних датотека, бежично емитовање, услуге
видеоконфенција, стриминг (проток) података, радио
комуникације, пренос видео садржаја на захтев.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 77218
(210) Ж- 2019-295

(181) 26.02.2029.
(220) 26.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Бурјан Шандор, Шандора Петефија 83,
Панчево, RS
(740) Ивана М. Марковић, адвокат,
Алексе Ненадовића 31/10, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, наранџаста.
(511) Кл. 29: димљени производи наиме димљена
печеница вакуум, димљена свињска печеница,
димљени свињски врат, димљено свињско месо у
комаду, димљено јунеће месо у комаду, димљене
буткице, димљена шпиц ребра, димљене свињске
кости и репови, димљене свињске главе и уши,
димљене свињске ногице, ћурећи филе вакуум слајс,
димљени врат вакуум, јунеће димљено месо вакуум,
димљено свињско месо вакуум, димљене свињске
главе б/к, печеница вакуум слајс, сува шунка од
мангулице, димљени бут од мангулице, димљени
врат вакуум слајс, димљена бела вешалица, димљени
пачији филе, печени пилећи филе, печени пилећи
филе слајс, овчија стеља, ролована сланина,
сухомеснати овали, димљена свињска црева, ћурећа
вешалица вакуум, ћурећи димљени филе вакуум,
ћурећи карабатак мрежица вакуум, ћурећа димљена
леђа и врат, ћурећа димљена крила вакуум, ћурећи
димљени батак сик вакуум, ћурећа вешалица, ћурећи
димљени карабатак сик вакуум, димљена вешалица;
куване кобасице наиме, џигерњача, шваргла, паштета
у цреву, крвавица, језици у аспику са шампињонима,
пресоване буткице у аспику, пресоване свињске
главе, банатски намаз, паштета у конзерви, јетрена
паштета, паштета са шунком, чајна паштета, паштета
са поврћем, посна паштета; конзерве од меса наиме
шунка у цреву, мини шунка у цреву, прашка шунка,
пилећа прса у омоту, ћурећи карабатак у цреву, мини
ћурећи карабатак у цреву, мини пилећа прса, пица
шунка, ћурећа прса у омоту; сланине наиме
хамбуршка сланина, енглеска сланина вакуум,
димљена плећна сланина, димљена енглеска сланина,
димљена гроник сланина, димљена бела сланина,
панчета вакуум, панчета, панчета вакуум слајс,
плећна сланина вакуум, месната сланина, месната
сланина вакуум, домаћа панчета вакуум, домаћа
панчета вакуум слајс, домаћа панчета, сланина од
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мангулице вакуум; ферментисана сува кобасица
наиме чајна кобасица, бачка кобасица, кулен,
специјал салама, фрушкогорска кобасица, пеперони,
сремска кобасица трајна кобасица са бобицама,
панчевачка кобасица вакуум, буђола, војловачка
кобасица вакуум, чајна кобасица, сремска кобасица,
панчевачка кобасица, кулен, кулен у слепом цреву,
војловачка кобасица, излетничка кобасица вакуум,
суџук, кант, излетничка кобасица вакуум слајс, чајна
кобасица вакуум, бурјан салама вакуум, кулен
вакуум, сремска вакуум, кант вакуум, бурјан салама
слајс, бурјан салама, кулен слајс, права домаћа од
мангулице, кант вакуум слајс, излетничка кобасица,
будимска вакуум, банатска трајна кобасица, кулен у
слепом цреву вакуум, будимска слајс, чајна вакуум
слајс, сремска кобасица од мангулице, кулен у
слепом цреву слајс; сувомеснати производ наиме
сува шунка, сува свињска пршута, суви свињски врат
у мрежи, сува плећка и панчета, буђола, крашки врат,
свињска пршута, говеђа пршута, панчета, сува шунка
сик, сува шунка б/к вакуум, крашки врат вакуум,
панчета вакуум, јунећи пршут вакуум, свињска
пршута вакуум, крашки врат од мангулице, пршута
од мангулице, крашки врат слајс, јунећа пршута
слајс, сува шунка б/к, свињска пршута слајс, сува
свињска ребра, сува свињска буткица вакуум, сува
шунка слајс; ферментисана полусува кобасица наиме
права домаћа кобасица; фино уситњене барене наиме
специјал виршла ринфуз, сафалада ринфуз, посебна
кобасица, паризер са поврћем, паризер с
шампињонима, кобасица са поврћем, специјал
кобасица, занатски паризер, пилећи паризер, паризер
са качкаваљем, виршла вакуум, сафалада вакуум,
пилећа коктел виршла вакуум, мини париска са
сиром, коктел пилећа виршла, тост нарезак,
шункарица кобасица са сиром, фит пилећа кобасица,
фит пилећа виршла, класик пилећа кобасица, мини
пилећа кобасица, поврће пилећа кобасица, пилећа
кобасица са укусом пице и сира, мини париска са
поврћем, мини париска са шампињонима, мини
пилећи паризер, франкфуртер виршла, ћурећи
паризер, мини ћурећи паризер, пилећа виршла,
мортадела; грубо уситњене барене наиме српска
кобасица, мађарска љута кобасица, роштиљска
кобасица, говеђа кобасица, јегер кобасица, занатска
шункарица, новосадска кобасица, тиролска кобасица,
мини тиролска, јегер кобасица вакуум, словеначка
кобасица, пикант роштиљска кобасица, роштиљска
кобасица вакуум, говеђа кобасица вакуум, кавурма,
словеначка маxи вакуум, српска кобасица вакуум,
мађарска кобасица вакуум, словеначка мини вакуум,
џигерњача у природном цреву, тост нарезак;
стерилисане конзерве наиме паштете, месни нарезак;
конзерве од меса у комадима наиме прашка шунка у
омоту, стишњена шунка у омоту, пилећа прса у
омоту, деликатес јунетина у омоту, деликатес врат у
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омоту, ћурећа прса у омоту, пица шунка;
ферментисане кобасице паковане у заштитној
атмосфери наиме чајна кобасица кулен, специјал
салама, фрушкогорска кобасица, пеперони, димљени
производи паковани у заштитној атмосфери; сланина
пакована у заштитној атмосфери.
(111) 77219
(210) Ж- 2019-403

(181) 15.03.2029.
(220) 15.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Lipsy Limited, Desford Road,, LE19 4AT,
Enderby, Leicester , UK
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.04
(511) Кл. 9: наочаре, наочаре за сунце, заштитне
наочаре и футроле за наочаре; ланци и траке за
наочаре, наочаре за сунце и заштитне наочаре;
оквири за наочаре за вид и наочаре за сунце;
контактна сочива; подлоге за миш; поклопци и
футроле за мобилне телефоне; привесци за мобилни
телефон; прибори за мобилне телефоне; футроле за
лаптоп и таблет рачунаре.
Кл. 35: услуге малопродаје и малопродаје преко
интернета у вези са продајом одеће, покривала за
главу, обуће, појасева за одећу, кожне одеће, држача
за пасоше, флаша за врућу воду, маски за очи, маски
за спавање; услуге малопродаје и малопродаје преко
интернета у вези са продајом парфема, козметике,
производа за негу, есенцијалних уља, лосиона за
косу, сапуна, средстава за чишћење зуба, тоалетних
вода, спрејева за тело, козметике за тело и негу
лепоте, тоалетних производа, тоалетних препарата,
тоалетних производа у облику крема и лосиона,
средстава за чишћење, препарата за негу тела,
препарата за негу косе, препарата за негу ноктију,
лакова за нокте, препарата за негу коже, препарата за
очи, препарата за лице, препарата за стопала,
препарата за руке, препарата за нокте, супстанци за
бојење за козметичке сврхе, козметичких сетова,
козметичких маски, дезодоранаса, сапуна, сунђера
импрегнираних сапунима / тоалетним производима,
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талка, уља за купање и туширање, гелова, крема,
лосиона, млека и пене, перли за купање, кристала за
купање, соли за купање; услуге малопродаје и
малопродаје преко интернета у вези са продајом
оптичарских производа, наочара (оптика), наочара за
вид, наочара за сунце, заштитних наочара и футрола,
ланчића и трака за наочаре, наочаре за сунце и
заштитне наочаре, оквира за наочаре за вид и
наочара за сунце, контактних сочива, унапред
снимљених ЦД-ова, видео трака, ласерских дискова,
ДВД и МП3 дискова, футрола и полица за
складиштење ЦД-ова, публикација које се могу
преузимати преко интернета, апарата за снимање,
пренос или репродукцију звука или слике, магнетних
носача дискова, дискова за снимање; снимљених
медија, компјутерског софтвера, софтвера који се
може преузети са интернета, компакт дискова,
дигиталне опреме, опреме за компјутерске игрице
која је прилагођена за употребу са екстерним
екраном или монитором, подлоге за миша, мобилних
телефона, додатака за мобилне телефоне, додатака за
рачунаре, додатака за таблет рачунаре, футрола за
мобилне телефоне, таблете и лаптопове, заштитне
одеће, обуће и покривала за главу, фотографских
апарата и инструмената; услуге малопродаје и
малопродаје преко интернета у вези са продајом
накита и каишева за сатове, ручних сатова, накита,
бижутерије, сатова, кутија за накит и кутија за
сатове, изложбених сталака за накит, хронолошких и
хронометријских инструмената, скулптура и украса
од племенитих метала, беџева од племенитих метала,
кутија за сатове, дугмади за манжетне, статуа и
фигура
направљених
од
или
пресвучених
племенитим металима или драгим или полудрагим
камењем или њиховим имитацијама, алки за кључеве
(са ситним украсима или украсним привесцима) и
привезака за кључеве, украсних игала, штоперица,
сунчаних сатова, шнала за кравате, игала за кравате,
врећица за накит, бижутерију, сатове; делова и
опреме за сву горе наведену робу; услуге
малопродаје и малопродаје преко интернета у вези са
продајом торби, ручних торбица, женских ташни,
козметичких торбица, пртљага, коже и имитације
коже и робе направљене од ових материјала,
футрола, путних торби, великих торби, руксака,
ранаца, спортских и торби за рекреацију, торби за
ципеле и чизме, новчаника, каишева и трака,
појасева,
футрола
за
кључеве,
кишобрана,
сунцобрана, торби и несесера за производе за негу,
тоалетних торби и несесера, козметичких торби и
несесера, несесера за препарате за лепоту; али не
укључујући услуге малопродаје у вези са продајом
мелема за усне, штитника за усне и/или препарата за
негу усана или било каквих препарата за усне.

Ж
(111) 77220
(210) Ж- 2019-393

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Pionir doo Ogranak hotel Izvor, Мишарска 2б,
34300 Аранђеловац, RS
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.02
(591) златна (Pantone 871c).
(511) Кл. 35: пословно управљање, вођење послова,
пословне процене, пословно управљање представама,
аукција (лицитација), вођење књига (књиговодство),
пословно управљање хотелима, презентација робе,
ширење рекламних порука, реклама и пропаганда,
организовање изложби у привредне и рекламне сврхе,
продајне изложбе (за друге), организовање сајмова у
пословне и рекламне сврхе.
Кл. 39: организовање излета и путовања, посредовање у
транспорту, посредовање у превозу робе, изнајмљивање
аутомобила, праћење путника, информације о транспорту,
резервације у транспорту, превоз путника, туристичка
разгледања, туристичке агенције, испорука енергије,
транспорт цевоводима (експлоатација, дистрибуција,
паковање и продаја минералне воде).
Кл. 41: услуге које пружају све врсте едукације
лица,
организовање
и
вођење
семинара,
конференција и конгреса.
Кл. 43: привремени смештај, услуге резервисања
туристичких смештаја (и преко туристичких агенција
или посредника), услуге обезбеђења пића и хране,
услуге обезбеђивања исхране и смештаја у хотелима,
пансионима или другим установама које обезбеђују
привремени смештај.
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе.
(111) 77221
(210) Ж- 2019-293

(181) 26.02.2029.
(220) 26.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) OTP Bank Nyrt., Nádor u. 16, 1051 Budapest, HU
(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18, 11000 Београд
(540)

(531) 26.07.01; 27.05.10; 29.01.03
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(591) тамно зелена, светло зелена.
(511) Кл. 35: оглашавање; пословно управљање;
канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке; услуге
разоноде; спортске и културне активности.
(181) 26.02.2029.
(220) 26.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) OTP Bank Nyrt., Nádor u. 16, 1051 Budapest, HU
(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18,
11000 Београд
(540)
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(111) 77224
(210) Ж- 2019-271

(181) 21.02.2029.
(220) 21.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) enovation s.r.o., Na příkopě 583/15, Staré Město,
110 00 Prague 1, CZ
(740) Бојан Станивук, Проте Матеје 24/3,
11000 Београд
(540)

(111) 77222
(210) Ж- 2019-292

(531) 26.07.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03
(591) тамно зелена, светло зелена.
(511) Кл. 35: оглашавање; пословно управљање;
канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке; услуге
разоноде; спортксе и културне активности.
(111) 77223
(210) Ж- 2019-404

(181) 15.03.2029.
(220) 15.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Christian Louboutin, 1, rue Volney,
F-75002 Paris, FR
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже, и производи од
ових материјала који нису укључени у друге класе;
ковчези и путне торбе; путнички сандуци; ташне;
новчаници; женске торбице без ручке (клач
торбице); велике торбе; торбице (омотнице, футроле)
од коже; ранчеви; кожни ремени за ношење преко
рамена; актовке; кутије од коже или вештачке коже;
женске ташне; торбе за куповину.
Кл. 25: обућа, каишеви.
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(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена
(511) Кл. 35:
административна помоћ при
одговарању на позиве за подношење понуда;
секретарске услуге; услуга маркетинга догађаја;
организовање
и
вођење
промотивних
и
маркетиншких догађаја; организовање и вођење
рекламних догађаја; саветодавне услуге које се
односе на пословну организацију; пословно
саветовање и услуге пословног информисања које се
пружају предузећима; професионалне пословне
консултације;
стручне
услуге
о
пословној
ефикасности; помоћ у управљању пословним
активностима или комерцијалним функцијама у
индустријском или комерцијалном предузећу;
пословно саветовање; умножавање докумената;
анализе цена и трошкова; услуге пословног
саветовања и информисање; анализирање тржишта;
анкетирање за потребе истраживања тржишта;
анализирање података и статистике добијених
истраживањем тржишта; истраживања тржишта;
услуге процењивања тржишта; консултантске услуге
у вези са истраживањем тржишта; прикупљање и
пружање
пословних
информација;
пословно
саветовање и саветодавне услуге; консултантске и
саветодавне услуге на пољу пословне стратегије;
процењивање пословног ризика; услуге пресељења
пословног
седишта;
пословно
умрежавање;
консултантске и саветодавне услуге на пољу
пословне стратегије; пружање тржишних извештаја;
саветодавне услуге које се односе на пословне
трансакције.
Кл. 36: саветодавне услуге у вези са финансијским
инвестицијама;
консултовање
у
вези
са
финансирањем енергетских пројеката; финансијско
саветовање у вези са улагањима.
Кл. 41: организовање и вођење конференција; услуге
консултација и информисања које реализацију и
организацију конференције; организовање семинара;
организовање и реализација конференција и
семинара; организовање и реализација семинара и
радионица за обуку; организовање и реализација
ЗИС / RS / IPO
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пословних конференција; организовање и вођење
радионица (обука); организовање и реализација
образовних
конференција;
организовање
и
реализација конвенција; организовање и реализација
семинара, конференција и изложби за културне и
образовне потребе; организовање састанака и
конференција; услуге информативног извештавања;
преводилачке услуге; писање и објављивање
текстова, осим у рекламне сврхе.
Кл. 45:
пружање правних информација; стручно
саветовање у вези са правним питањима; истраживање у
правним стварима; правне услуге везане за оснивање и
регистрацију предузећа; правне услуге.
(111) 77225
(210) Ж- 2019-275

(181) 25.02.2029.
(220) 25.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue , Englewood
Cliffs, New Jersey 07632, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HELLMANN'S
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; замене за месо; замене за месо на бази
поврћа; конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко,
сир, путер, јогурт и други производи од млека;
млечни производи и замене за млечне производе;
крем сир; кисела павлака; павлака на бази поврћа;
милерам; уља и масти за исхрану.
(111) 77226
(210) Ж- 2019-284

(181) 26.02.2029.
(220) 26.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Марко Живић, Драгише Цветковића 21/16,
18000 Ниш, RS
(540)

(531) 26.11.22; 27.05.01
(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању,
обавештења о пословима, рекламирање преко
плаката, услуге агенција за увоз и извоз, услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
агенција за пружање пословних информација,
анализе цена и трошкова, дистрибуција рекламног
материјала, услуге фотокопирања, услуге агенција за
запошљавање,
изнајмљивање
канцеларијских
машина и опреме, рачуноводство, вођење књига
(књиговодство), израда извода са рачуна, ревизија
пословања, пословно управљање и организационо
саветовање, консултације у вези са избором особља,
консултације
у
пословном
управљању,
дактилографске
услуге,
презентација
робе,
непосредно оглашавање путем поште, помоћ у
пословном
или
индустријском
управљању,
умножавање докумената, ажурирање огласних
материјала, дистрибуција узорака, стручне услуге о
пословној ефикасности, услуге продаје путем
лицитације, истраживање тржишта, пословне
процене, пословна испитивања, изнајмљивање
огласних материјала, консултације у вези са
пословним организовањем, објављивање рекламних
текстова, оглашавање, рекламирање, рекламирање на
радију, пословна истраживања, услуге односа са
јавношћу, стенографске услуге, рекламирање преко
телевизије,
преписивање
кореспонденције
(канцеларијске услуге), уређивање излога, услуге
рекламних агенција, саветодавне услуге у пословном
управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција,
маркетиншка
истраживања, компјутерско управљање подацима,
професионалне пословне консултације, економске
прогнозе, организовање изложби за привредне или
рекламне
потребе,
пословне
информације,
испитивање јавног мњења, припрема платних листи,
проналажење особља, услуге пресељења пословног
седишта,
изнајмљивање
огласног
простора,
промоција продаје за друге, секретарске услуге,
обрачун пореза, услуге телефонског одговарања за
одсутне претплатнике, обрада текста, услуге
претплате на новине за друге, рекламирање слањем
наруџбеница, пословно управљање хотелима,
пословно управљање за сценске уметнике,
прикупљање информација у компјутерске базе
података, системација информација у компјутерским
базама
података,
организовање
сајмова
у
комерцијалне или рекламне сврхе, издавање машина
за фотокопирање, он-лајн рекламирање на
рачунарској мрежи, услуге набавке за трећа лица
(куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте), претраживање података у рачунарским
датотекама за друге, изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације, услуге
праћења штампе, изнајмљивање аутомата за продају,
психолошко тестирање за избор запослених, услуге
поређења цена, презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало,
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга, договарање
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претплате за услуге телекомуникација за трећа лица,
административна обрада наруџбеница за куповину,
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга
трећих лица,
услуге
подуговарања,
аутсорсинг (помоћ у пословању), фактурисање,
писање
рекламних
текстова,
прикупљање
статистичких података, услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе, тражење спонзорства,
организовање модних ревија у промотивне сврхе,
производња
рекламних
филмова,
пословно
управљање за спортисте, маркетинг, услуге
телемаркетинга, услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала, изнајмљивање продајних
штандова, пружање комерцијалних и пословних
контакт информација, оптимизација претраживача за
промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са
Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику
(рау per click оглашавање), услуге посредовања у
трговини, пословно управљање за независне
пружаоце услуга, преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података,
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте,
пружање
пословних
информација
путем
Интернет
странице,
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, дизајнирање рекламног материјала,
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама, услуге пријављивања
пореза,
пословно
управљање
програмима
рефундирања за друге, пословно управљање
програмима за надокнаду за друге, изнајмљивање
билборда (паноа за рекламирање), писање радних
биографија за друге, индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања,
управљање програмима за путнике који често лете
авионом,
услуге
заказивања
састанака
(канцеларијске услуге), услуге подсећања на
уговорене састанке (канцеларијски послови),
управљање програмима лојалности потрошача,
писање текстова за рекламне намене, регистровање
писане комуникације и података, ажурирање и
одржавање информација у регистрима, састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне
сврхе, услуге пословног посредовања које се односе
на повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства, продукција програма телевизијске продаје,
продукција
емисија
телевизијске
продаје,
консултације о стратегији, комуникације у односима
са јавношћу, консултације о стратегији комуникације
у рекламирању, преговарање о пословним уговорима
за друге, промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спортских догађаја, услуге праћења конкуренције,
услуге праћења тржишта, финансијска ревизија,
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услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се
преузима са интернета, услуге онлајн малопродаје
мелодије звона која се преузимају са интернета,
услуге онлајн малопродаје претходно снимљене
музике и филмова који се преузимају са интернета,
услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала,
услуге пописивања поклона, циљни маркетинг,
привремено пословно управљање, оглашавање на
отвореном, услуге малопродаје уметничких дела од
стране уметничких галерија, административна помоћ
при одговарању на позиве за подношење понуда,
маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге
односа
са
медијима,
услуге
корпоративне
комуникације, изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким
радним
просторима,
услуге
комерцијалног лобирања.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 45: телохранитељске услуге, друштвена пратња,
услуге детективских агенција, услуге агенција за
посредовање, услуге ноћног обезбеђења, отварање
сигурносних брава, изнајмљивање вечерњих хаљина,
кремација, проналажење несталих особа, погребне
услуге, погребне услуге, изнајмљивање одеће, услуге
обезбеђења, услуге агенција за склапање бракова,
консултације о физичком обезбеђењу, израда
хороскопа,
ватрогасне
услуге,
организовање
религијских скупова, услуге агенције за усвајање,
надзирање против-провалних уређаја и аларма,
услуге чувања деце код куће, сигурносни преглед
пртљага, услуге чувања станова у одсуству власника,
чување кућних љубимаца, прикупљање биографских
података о појединцима, враћање изгубљених
ствари, посредовања, услуге медијације, контрола
предузећа
ради
сигурности,
изнајмљивање
противпожарних аларма, изнајмљивање уређаја за
гашење пожара, услуге арбитража, консултације о
интелектуалној својини, менаџмент ауторских права,
лиценцирање интелектуалне својине, праћење права
интелектуалне својине за правно саветодавне сврхе,
истраживање у правним стварима, парничне услуге,
лиценцирање рачунарског софтвера (правне услуге),
регистрација имена домена (правне услуге), услуге
мирног решавања спорова, изнајмљивање сефова,
генеалошка
истраживања,
планирање
и
организовање венчања, услуге онлајн друштвених
мрежа, услуге пуштања голубова за специјалне
прилике, услуге балсамовања, услуге припреме
правних докумената, проналажење украдених
предмета, правно управљање дозволама, астролошко
саветовање, духовно саветовање, услуге читања
судбине из карата, саветовање о личном стилу
облачења, писање личних писама, организовање
погребних церемонија, правне услуге у вези са
преговарањем о уговорима за друге, организовање
религијских свечаности, услуге шетања паса, лизинг
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имена домена на интернету помоћ у облачењу
кимона, правне услуге у одговарању на позиве за
подношење понуда, лиценцирање (правне услуге) у
оквиру издавања софтвера, услуге правног надзора,
организовање политичких митинга, услуге правног
саветовања у вези са мапирањем патената, услуге
правног заступања, услуге консијержа.
(111) 77227
(210) Ж- 2019-310

(181) 01.03.2029.
(220) 01.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(300) 302018000029483 14.09.2018. IT.
(732) FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163 Modena, IT
(740) Душан Л.Петошевић, адвокат, Козјачка 15,
11040 Београд
(540)

PUROSANGUE
(511) Кл. 9: наочаре; наочаре за сунце; наочаре са антирефлексним слојем; заштитне наочаре за спорт; наочаре
за пливање; футрола за диоптријске наочаре и наочаре
за сунце; стакла за диптријске наочаре и наочаре за
сунце; оквири за наочаре и наочаре за сунце; ланчић за
диоптријске наочаре и наочаре за сунце; врпца за
диоптријске наочаре и наочаре за сунце; контактна
сочива; лупа (оптичка); кутијица за контактна сочива;
3Д наочаре; паметне наочаре (smartglasses); футроле за
двогледе; снимљени програми за ручне конзоле са
играма са дисплејом од течних кристала; софтвер за
електронске игре за ручне електронске уређаје; софтвер
за мобилне телефоне; софтвер за компјутерске игрице;
снимљени програми за електронске игрице; кертриџ са
игрицама за коришћење на уређајима са електронским
игрицама; кертриџи за компјутерске игрице; кертриџи
за видео-игрице; дискови за електронске игрице;
дискови за видео-игрице; касете за компјутерске
игрице; касете за видео-игрице; џојстици за коришћење
на рачунарима, осим видео-игрица; пуњачи за џојстике;
меморијске картице за апарате за видео-игрице;
мишеви за апарате за видео-игрице; симулатори за
управљање и контролу возила; симулатори за спортску
обуку; управљачки волани за рачунаре; слушалице које
се користе за повезивање са ручним конзолама за
игрице; торбе и футроле прилагођене или обликоване
за рачунаре; торбе прилагођене за лаптоп рачунаре;
навлаке за лаптоп рачунаре; телекомуникациони
уређаји у облику накита; електронски нумерички
дисплеји; ручни електронски речници; спортске
звиждаљке; роботи за наставу; заштитне футроле и
навлаке за таблет рачунаре; подлоге за миша; мобилни
телефони; навлаке за мобилне телефоне; држачи за
мобилне телефоне; графике које могу да се преузму за
мобилне телефоне; торбе и навлаке прилагођене или
обликоване за мобилне телефоне; траке за мобилне
телефоне; пуњачи батерија за мобилне телефоне;
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Ж
пуњачи батерија за мобилне телефоне за коришћење у
возилима; паметни телефони; маске за паметне
телефоне; држачи за паметне телефоне; торбе и маске
прилагођене или обликоване за паметне телефоне;
траке за паметне телефоне; пуњачи батерија за паметне
телефоне; пуњачи батерија за паметне телефоне за
употребу у возилима; паметни сатови; носиви
дигитални електронски уређаји за очитавање, снимање,
складиштење, слање и примање текстуалних,
податковних, аудио, сликовних и видео датотека преко
комуникационих мрежа, укључујући уређаје за
комуникацију са паметним телефонима, рачунарима,
рачунарским
периферним
уређајима,
личним
дигиталним асистентима, уређајима за снимање и
репродукцију звука, и интернет страницама;
рачунарски софтвер и електронски уређаји у вези
напред наведеног, тј. за праћење, обраду, приказивање,
чување и пренос података који се односе на физичку
активност корисника, усклађеност са здравственим и
фитнес програмима, гео локацију, правац, растојање,
надморску висину, брзину, пређене кораке, ниво
активности,
сагорене
калорије,
навигационе
информације, информације о времену и биометријске
податке; рачунарски софтвер за приступ и
претраживање база података у вези било које напред
поменуте ставке; пуњачи батерија за паметне сатове
(smartwatches) за коришћење у аутомобилима; мишеви
(рачунарске периферије); ослонци за ручни зглоб за
употребу са рачунарима; лаптоп рачунари; платформе
компјутерског софтвера, снимљене или за преузимање;
носиви видео-дисплеј монитори; лични дигитални
асистенти (ПДА); заштитни шлемови; ватро-отпорна
заштитна одела за ауто-трке; сигурносни штитници за
лице у случају несреће, озрачења или пожара; заштитне
рукавице у случају несреће; заштитна балаклава у
случају несреће, озрачења и пожара; заштитне ципеле у
случају несреће, озрачења и пожара; заштитне чизме у
случају несреће, озрачења и пожара; заштитна одећа у
случају несреће, озрачења и пожара; ватроотпорна
одећа; CD-ROM-ови са ауто-тркама и прегледом
историје произвођача аутомобила; DVD-ови са аутотркама и прегледом историје произвођача аутомобила;
СD-RОМ-ови са приказом возила и аутомобила
високих перформанси; DVD-ови са приказом возила и
аутомобила високих перформанси; сликовне датотеке
које моју да се преузму; видео датотеке које моју да се
преузму; електронске публикације које моју да се
преузму; уређаји за контролу брзине возила;
електрични каблови за аутомобиле; камере за вожњу
уназад; уређаји за управљање, аутоматски, за возила;
аутоматски индикатори ниског притиска у гумама
возила; регулатори напона за возила; бројачи пређених
миља за возила; "хендс-фри" опрема за мобилне
телефоне; електричне браве за возила; електронски
кључеви за аутомобиле; контролне јединице система
централног закључавања за возила; навигациони
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Ж
уређаји за возила (путни компјутери); електронски
акумулатори за возила; електрични акумулатори за
возила; бројачи километраже за возила; радио апарати
за возила; ауто телевизори; уређаји за даљинско
управљање; каблови-стартери за моторе; термостати за
возила; троуглови упозорења о квару возила;
прекидачи за деактивирање ваздушних јастука у
возилу; магнети; украсни магнети; везице посебно
прилагођене за држање мобилних телефона, МП3
плејера, камера, видео камера, наочара, наочара за
сунце, магнетних кодираних картица; кућишта посебно
направљена за фотографске апарате и инструменте;
кућишта адаптирана за CD плејере; кућишта
адаптирана за DVD плејере; кућишта адаптирана за
МР3 плејере; снимљени садржај; електронске базе
података, аудио записи, видео записи; картице са
интегрисаним колима (паметне картице); софтвер;
оперативни системи за рачунаре; информационотехнолошка и аудио-визуелна опрема; опрема за
комуникацију; опрема за рачунарске мреже и пренос
података; опрема за емитовање; антене, уређаји за
складиштење информација, фотокопирни уређаји;
скенери; штампачи; опрема за обраду података и
прибор (електрични, механички); аутомати за издавање
картица; терминали за електронско плаћање; уређаји за
издавање и сортирање новца; механизми за ковани
новац; рачунарске периферије; рачунарски хардвер;
рачунарске компоненте и делови; аудио-визуелни и
фотографски уређаји; аудио, уређаји и радиопријемници; уређаји за приказивање, телевизијски
пријемници и филмски и видео уређаји; уређаји за
снимање слика и развијање; сигнални каблови за IT,
АV и телекомуникацију; магнетизери и демагнетизери;
уређаји, инструменти и каблови за електричну
енергију; уређаји и инструменти за акумулирање и
складиштење електричне енергије; фотонапонске
ћелије; електричне и електронске компоненте;
електрични каблови и жице; електрична кола и
штампане плоче; оптички уређаји, уређаји за
побољшање и корекцију слика; оптички појачивачи;
ласери за немедицинску примену; безбедносни,
заштитни, сигурносни и сигнални уређаји; аларми и
опрема за упозоравање; системи за контролу приступа;
опрема за роњење; уређаји за навигацију, навођење,
праћење, циљање и мапирање; инструменти за
надгледање; сензори и детектори; мерни инструменти,
бројачи и уређаји за усклађивање и калибрацију; дата
логери и рекордери; симулатори; уређаји за надзор,
електрични; научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерни, сигнални,
контролни (инспекцијски), спасилачки и наставни
уређаји и инструменти; уређаји и инструменти за
пренос, комутацију, трансформацију, акумулацију,
регулацију или управљање електричном енергијом;
уређаји за регистровање, пренос или репродукцију
звука или слика; магнетни носачи података, дискови за
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снимање; компактни дискови, DVD и други дигитални
медији за снимање; механизми за апарате са
кованицама; регистар касе, машине за рачунање,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; уређаји за гашење пожара.
Кл. 12:
моторна возила; аутомобили; тркачки
аутомобили; спортски аутомобили; структурни
елементи за аутомобиле, тркачке аутомобиле, спортске
аутомобиле, копнена, ваздушна и водена возила;
резервни делови и прибор за аутомобиле, тркачке
аутомобиле, спортске аутомобиле, копнена, ваздушна и
водена возила; електрична возила; хибридна возила;
мотори, електрични, за копнена возила; мотори за
копнена возила; седишта за возила; пресвлаке седишта
за возила; цераде за возила (моделоване); заштитне
навлаке за управљаче возила; заштитне навлаке за
пртљажник (део возила); тапацирунзи за возила;
штитници за сунце прилагођени возилима; наслони за
главу за седишта у возилима; наслони за руке за
седишта у возилима; носачи скија за аутомобиле;
упаљачи за цигаре за аутомобиле; адхезивни гумени
фластери за поправку унутрашњих гума; опрема за
поправку унутрашње гуме; кровни носачи пртљага за
аутомобиле; сигнални мигавци за моторна возила;
јастуци за седишта у аутомобилу; пнеуматске гуме;
кућишта за пнеуматске гуме; унутрашње гуме
пнеуматика; прилагођене спојнице за учвршћивање
елемената аутомобила са каросеријом аутомобила;
навртке за точкове аутомобила; приколице (возила);
бицикли, делови и опрема за бицикле, укључени у
класу 12; двоточкаши, делови и прибор за исте,
укључени у класу 12; трицикли, делови и прибор за
исте, укључени у класу 12; моторне санке са педалама;
сигурносни појасеви за седишта у возилима;
сигурносни каишеви-затезачи за седиште у возилу;
ваздушни јастуци (безбедносни уређаји за аутомобиле);
уређаји који спречавају клизање ауто-гума; сигурносна
седишта за децу у возилу; противпровални уређаји за
возила; колица за децу; навлаке за колица за децу;
носиљке за децу (део колица); колица за бебе; навлаке
за колица за децу; торбе прилагођене колицима за децу
и бебе; уграђени додаци - муфови за ноге на колицима
за децу и бебе; падобрани; колица са два точка; скилифтови; возила за голф; тротинети (возило); теретна
колица и колица за пртљаг на људски погон; средства
за мобилни транспорт; возила; уређаји за кретање на
копну, у ваздуху и на води.
Кл. 25: јакне (одећа); ски-јакне; ветровке; огртачи;
капути; мантили за заштиту од прашине; кишни
мантили; кардигани; пуловери; кошуље; мајице;
поло-мајице; спортске мајице; блузе; дуксеви;
џемпери; дресови (одећа); спортски дресови;
панталоне; шорцеви; бермуде; фармерке; сукње;
огртачи; џогинг тренерка; тренерка; атлетска
тренерка; комбинезон за ауто-трке, не-заштитни;
одела; хаљине; трикои; подвезице; наруквице
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(одећа); кецеље (одећа); трико комбинације (одећа);
одећа за гимнастику; грејачи за ноге; хеланке
(панталоне); шалови; ленте (за ношење); појасеви за
новац (одећа); џепови за одећу; оковратници (одећа);
стезници;
конфекцијска
одећа;
кабанице;
водоотпорна одећа; одећа за голф, осим рукавица;
одећа за мотористе; одећа за скијање; ски одела;
одећа за снег; грејачи за тело; грејачи за колена
(одећа); плетена одећа (одећа); знојнице; камашне,
доколенице и назувице; траке за назувице; џепне
марамице; одећа за плажу; костими за купање; капе
за купање; костими за пливање; купаће гаће;
шорцеви за купање; бикини; бадемантили; доње
рубље; слип доњи веш; пиџаме; кућни огртачи;
спаваћице; дечја одећа; одећа за бебе, "зеке" за бебе;
беби портикле, не-папирне; дечје и беби платнене
портикле; портикле које нису од хартије; једноделна
оделца за децу; једноделна оделца за бебе;
једноделна оделца; опрема за новорођенче (одећа);
вреће за спавање за бебе (одећа за спавање); мини
вреће за спавање за бебе, без електричних грејача
(одећа за спавање); муфови за ноге, без електричног
грејача; сокне, чарапе; дугачке чарапе; женске
чарапе; ципеле; спортске ципеле; ципеле за
гимнастичку салу; патике; папуче; "мула" папуче;
сандале; чизме; спортска обућа; ски панцерице;
чизме за снег; торбе за панцерице; јапанке; кломпе;
сандале за купање; папуче за купање; ђонови за
обућу; горњи делови обуће; метални додаци на
обући; улошци за ципеле; шпицеви за обућу;
потпетице за обућу; штикле; додаци који спречавају
клизање обуће; кожни рубови за обућу; каишеви за
ципеле; улошци за ципеле за не-ортопедске намене;
навлаке за прсте (делови обуће); језици или траке за
обување ципела или чизама; гумена обућа; каљаче;
одевни предмети који се носе око врата; мараме;
бандана (марама-шал); ешарпе (одећа); кравате;
рукавице (одећа); рукавице за вожњу; скијашке
рукавице; каишеви (одећа); муфови (одећа);
рукавице без прстију; крзнени шалови; капе
(покривaла за главу); шешири; качкети; визири
(покривала за главу); беретке; траке за главу (одећа);
капуљаче (одећа); капе за туширање; маске за
спавање; фантомке; постава за кациге (покривала за
главу); штитници од сунца (покривала за главу);
штитници за уши (одећа); заштитне маске од
хладноће; одећа, обућа; покривала за главу.
Кл. 28: уређаји за забаву прилагођени за коришћење са
екстерним екраном или монитором; апарати за игре за
коришћење са екстерним екраном или монитором;
апарати за видео игре који се користе са ТВ апаратима;
машине за видео игре; конзоле за игре за коришћење са
ТВ уређајима; уређаји за игре; машине за забаву,
аутоматске и оне које се стављају у погон убацивањем
кованог новца; машине за забаву, осим оних које су
прилагођене за коришћење на ТВ уређајима и са
ЗИС / RS / IPO
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екстерним екраном или монитором; уређаји џепног
формата за видео игрице; видео игрице џепног
формата; електронске игрице џепног формата; портабл
игрице и играчке са уграђеним телекомуникационим
функцијама; ручне видео игрице; портабл електронске
игрице; портабл електронске играчке; ручне јединице
за видео игрице; самосталне машине за видео игре;
опрема за компјутерске игре; конзоле за електронске
игре прилагођене за коришћење са екстерним екраном
или монитором; управљачи за конзоле са игрицама;
џојстици за видео игре; торбе, посебно прилагођене за
ручне апарате за видео игре; торбе посебно
прилагођене за конзоле за видео игре; играчке конзоле;
гејм-падови за употребу са конзолама за игре; ручне
играчке конзоле; ручне конзоле за видео игре; конзоле
за видео игре; конзоле за видео игре за употребу са
екстерним екраном или монитором; заштитне торбе за
ношење, посебно прилагођене за конзоле за видео игре
за употребу са екстерним екраном или монитором;
макете моторних возила; макете аутомобила; макете
тркачких аутомобила; макете тркачких моторних
возила; прототипи тркачких аутомобила; играчкареплике аутомобила у пуној величини; играчка-реплике
возила у пуној величини; играчка-реплике волана за
управљање у пуној величини; гумени модели са
призорима ауто-трка; фигуре возача; фигуре посаде у
боксу; модели играчака; играчке за конструкцију
возила; камиони играчке; играчке моторних возила;
играчке тркачке ауто-стазе; волани за управљањеиграчке; возила играчке која се вуку; играчке-камиони
са возилима; карт играчка са педалама за децу; играчке
на којима деца могу да се возе; играчке-аутомобили са
педалама или са погоном на батерије на којима деца
могу да се возе; дечије играчке аутомобили са педалама
или са погоном на батерије; играчке моторна возила,
електронска, репродукције оригиналних модела на
којима деца могу да се возе; карт играчке, верзија са
педалама или са погоном на батерије, на којима деца
могу да се возе; трицикли за бебе (играчке); тркачки
боксови (играчке); тркачке стазе (играчке); играчке
камиони; играчке трејлери за транспорт моторних
возила; играчке возила којима се управља преко радиосигнала; играчке аутићи којима се управља преко
радио-сигнала; бензинске пумпе играчке; играчке аутогараже; играчке изложбени ауто салони; играчке
телефони; плишане играчке; плишане играчке волани
за управљање; медведићи; карте за играње; играчке које
се причвршћују на седиштима у аутомобилима;
тапациране играчке за сигурносне појасеве у колима;
играчка организатор задњег седишта; скејтбордови;
штитници за чланке (спортски артикли); спортски
заштитни јастучићи; спортски штитници за зглобове
приликом вожње скејтборда; заштитни јастучићи за
зглобове приликом вожње скејтборда; тротинети
(играчке); забавни перформанс штапови (мали
артикли); играчке забавни перформанс штапови у
101

Ж
облику заставе (мали артикли); играчке украсне траке;
возила за торбе за голф; спортски артикли и опрема;
опрема за лов и риболов; пераја за пливање; разна
помагала за пливање; појасеви за пливање; рукавице за
пливање; прслуци за пливање; мишићи за руке за
пливање; ваздушни јастуци за пливање за рекреативну
употребу; даске за пливање; експлозивне конфете;
украсне врпце за забаве (мали артикли); артикли за
забаве, игранке (мали поклони за госте); балони
(артикли за забаве); папирне капе за забаве; декорације
за вештачке Божићне јелке; уређаји за игралишта и
вашарски простор; игре, играчке и артикли за игру;
уређаји за видео игре; спортски артикли и артикли за
гимнастичаре; декорације за Божићну јелку.
(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Jaffa doo Crvenka, Маршала Тита 245,
Црвенка, RS
(540)
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(111) 77229
(210) Ж- 2019-402

(181) 15.03.2029.
(220) 15.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Спасоје Ковачевић, Грмечка 28,
Београд - Земун, RS
(540)

(111) 77228
(210) Ж- 2019-399

(531) 27.05.02; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 30: наћос (тортиља чипс); бисквити, суви
колачићи; бисквит са путером; вон тон чипс;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
кукуруза; грицкалице на бази пиринча; грицкалице
од
екструдиране
пшенице;
грицкалице
од
екструдираног кукуруза; грицкалице од кукурузног
брашна са укусом сира; зачињене кокице са
различитим укусима; кекс који се служи уз аперитив;
кекс са укусом сира; кисело тесто; кокице; кокице из
микроталасне
пећнице;
кокице
преливене
карамелом; кокице преливене шећером; кондиторски
производи; крекери; крекери без глутена; крекери за
сир; крекери од пиринча; кукурузни флипс са укусом
сира; кукурузни чипс; кукурузно брашно; мешавине
грицкалица које садрже крекере, переце или кокице;
пекарски производи; переце; переце обложене
јогуртом
(кондиторски
производи);
пецива;
посластице од кикирикија; прерађене интегралне
житарице; прерађене кокице; слана пецива; слани
бисквити; слани колачићи; слани крекери; тортиља
чипс; тортиља чипс од интегралног брашна; тортиља
чипс од кукуруза; чипс на бази житарица; чипс од
шкампи; чипс (производ од житарица); чипс са
путером од кикирикија (кондиторски производи);
штапићи од хлеба; штапићи са сиром.
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(531) 02.09.22; 16.03.13; 26.04.14; 26.04.16; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.02
(511) Кл. 3: сапуни за бријање; восак за бркове;
колоњска вода; тоалетне воде; парфеми; боје за
браду; лосиони за после бријања.
Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно
управља; прибор за јело; хладно оружје; бријачи.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода;
спортске и културне активности.
Кл. 43: услуге кафеа услуге кафетерија; услуге
ресторана; услуге барова.
Кл. 44:
услуге берберских салона; нега и
обликовање бркова и браде; услуге фризерских
салона; услуге салона лепоте; услуге тетовирања.
(111) 77230
(210) Ж- 2019-389

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ CANDY RUSH ДОО БЕОГРАД,
Сурчинска 10е, Нови Београд, RS
(740) Ксенија Булатовић, Душана вукасовића 64/27, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 08.01.19; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07

ЗИС / RS / IPO
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(591) бордо, браон, бела, зелена, жута, црвена.
(511) Кл. 30: чоколада, шећер, какао.
(111) 77231
(210) Ж- 2019-391

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ CANDY RUSH ДОО БЕОГРАД,
Сурчинска 10е, Нови Београд, RS
(740) Ксенија Булатовић, Душана Вукасовића 64/27, Београд
(540)

(531) 08.01.19; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.07
(591) плава, бордо, жута, браон, бела, наранџаста.
(511) Кл. 30: чоколада, шећер, какао, кондиторски
производ.
(111) 77232
(210) Ж- 2019-388

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ CANDY RUSH ДОО БЕОГРАД,
Сурчинска 10е, Нови Београд, RS
(740) Ксенија Булатовић, Душана вукасовића 64/27, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 08.01.19; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) бордо, бела, жуто-беж, зелена, тамно браон.
(511) Кл. 30: чоколада, шећер, какао.
(111) 77233
(210) Ж- 2019-307

ЗИС / RS / IPO

(181) 28.02.2029.
(220) 28.02.2019.
(151) 01.07.2019.
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(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rheim, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000 Београд
(540)

SPOT
(511) Кл. 5: фунгициди.
(111) 77234
(210) Ж- 2019-282

(181) 26.02.2029.
(220) 26.02.2019.
(151) 01.07.2019.
(732) Слободан Лиздек, Пеђе Милосављевића 38/13,
11070, Београд, RS
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац
4, 11160, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 30: кафа, производи од кафе, замене за
кафу, сирова и пржена кафа, инстант кафа, еспресо
кафа, бела кафа, мешавине и пића на бази кафе,
кафене ароме, екстракти кафе, чај.
(111) 77235
(210) Ж- 2019-296

(181) 26.02.2029.
(220) 26.02.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) Бурјан Шандор, Шандора Петефија 83,
Панчево, RS
(740) Ивана М. Марковић, адвокат, Алексе
Ненадовића 31/10, Београд
(540)

(531) 25.01.06; 27.05.02; 27.05.24
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 29: димљени производи наиме димљена
печеница вакуум, димљена свињска печеница,
димљени свињски врат, димљено свињско месо у
комаду, димљено јунеће месо у комаду, димљене
буткице, димљена шпиц ребра, димљене свињске
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кости и репови, димљене свињске главе и уши,
димљене свињске ногице, ћурећи филе вакуум слајс,
димљени врат вакуум, јунеће димљено месо вакуум,
димљено свињско месо вакуум, димљене свињске главе
б/к, печеница вакуум слајс, сува шунка од мангулице,
димљени бут од мангулице, димљени врат вакуум
слајс, димљена бела вешалица, димљени пачији филе,
печени пилећи филе, печени пилећи филе слајс, овчија
стеља, ролована сланина, сухомеснати овали, димљена
свињска црева, ћурећа вешалица вакуум, ћурећи
димљени филе вакуум, ћурећи карабатак мрежица
вакуум, ћурећа димљена леђа и врат, ћурећа димљена
крила вакуум, ћурећи димљени батак сик вакуум,
ћурећа вешалица, ћурећи димљени карабатак сик
вакуум, димљена вешалица; куване кобасице наиме,
џигерњача, шваргла, паштета у цреву, крвавица, језици у
аспику са шампињонима, пресоване буткице у аспику,
пресоване свињске главе, банатски намаз, паштета у
конзерви, јетрена паштета, паштета са шунком, чајна
паштета, паштета са поврћем, посна паштета; конзерве
од меса наиме шунка у цреву, мини шунка у цреву,
прашка шунка, пилећа прса у омоту, ћурећи карабатак у
цреву, мини ћурећи карабатак у цреву, мини пилећа
прса, пица шунка, ћурећа прса у омоту; сланине наиме
хамбуршка сланина, енглеска сланина вакуум, димљена
плећна сланина, димљена енглеска сланина, димљена
гроник сланина, димљена бела сланина, панчета вакуум,
панчета, панчета вакуум слајс, плећна сланина вакуум,
месната сланина, месната сланина вакуум, домаћа
панчета вакуум, домаћа панчета вакуум слајс, домаћа
панчета, сланина од мангулице вакуум; ферментисана
сува кобасица наиме чајна кобасица, бачка кобасица,
кулен, специјал салама, фрушкогорска кобасица,
пеперони, сремска кобасица трајна кобасица са
бобицама, панчевачка кобасица вакуум, буђола,
војловачка кобасица вакуум, чајна кобасица, сремска
кобасица, панчевачка кобасица, кулен, кулен у слепом
цреву, војловачка кобасица, излетничка кобасица
вакуум, суџук, кант, излетничка кобасица вакуум слајс,
чајна кобасица вакуум, бурјан салама вакуум, кулен
вакуум, сремска вакуум, кант вакуум, бурјан салама
слајс, бурјан салама, кулен слајс, права домаћа од
мангулице, кант вакуум слајс, излетничка кобасица,
будимска вакуум, банатска трајна кобасица, кулен у
слепом цреву вакуум, будимска слајс, чајна вакуум
слајс, сремска кобасица од мангулице, кулен у слепом
цреву слајс; сувомеснати производ наиме сува шунка,
сува свињска пршута, суви свињски врат у мрежи, сува
плећка и панчета, буђола, крашки врат, свињска
пршута, говеда пршута, панчета, сува шунка сик, сува
шунка б/к вакуум, крашки врат вакуум, панчета
вакуум, јунећи пршут вакуум, свињска пршута вакуум,
крашки врат од мангулице, пршута од мангулице,
крашки врат слајс, јунећа пршута слајс, сува шунка б/к,
свињска пршута слајс, сува свињска ребра, сува
свињска буткица вакуум, сува шунка слајс;
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ферментисана полусува кобасица наиме права домаћа
кобасица; фино уситњене барене наиме специјал
виршла ринфуз, сафалада ринфуз, посебна кобасица,
паризер са поврћем, паризер с шампињонима, кобасица
са поврћем, специјал кобасица, занатски паризер,
пилећи паризер, паризер са качкаваљем, виршла
вакуум, сафалада вакуум, пилећа коктел виршла
вакуум, мини париска са сиром, коктел пилећа виршла,
тост нарезак, шункарица кобасица са сиром, фит
пилећа кобасица, фит пилећа виршла, класик пилећа
кобасица, мини пилећа кобасица, поврће пилећа
кобасица, пилећа кобасица са укусом пице и сира, мини
париска са поврћем, мини париска са шампињонима,
мини пилећи паризер, франкфуртер виршла, ћурећи
паризер, мини ћурећи паризер, пилећа виршла, мортадела;
грубо уситњене барене наиме српска кобасица, мађарска
љута кобасица, роштиљска кобасица, говеђа кобасица,
јегер кобасица, занатска шункарица, новосадска кобасица,
тиролска кобасица, мини тиролска, јегер кобасица вакуум,
словеначка кобасица, пикант роштиљска кобасица,
роштиљска кобасица вакуум, говеђа кобасица вакуум,
кавурма, словеначка маxи вакуум, српска кобасица
вакуум, мађарска кобасица вакуум, словеначка мини
вакуум, џигерњача у природном цреву, тост нарезак;
стерилисане конзерве наиме паштете, месни нарезак;
конзерве од меса у комадима наиме прашка шунка у
омоту, стишњена шунка у омоту, пилећа прса у омоту,
деликатес јунетина у омоту, деликатес врат у омоту,
ћурећа прса у омоту, пица шунка; ферментисане кобасице
паковане у заштитној атмосфери наиме чајна кобасица
кулен, специјал салама, фрушкогорска кобасица,
пеперони, димљени производи паковани у заштитној
атмосфери; сланина пакована у заштитној атмосфери.
(111) 77236
(210) Ж- 2019-306

(181) 28.02.2029.
(220) 28.02.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) Ненад Крстић ПР дестилaција пречишћавање и
мешање пића ДЕСТИЛЕРИЈА НЕНАД КРСТИЋ
Ратина, Ратина бб, 36000 Краљево, RS
(740) Адв. Давор Јевремовић, Проте Ђурића 2, Београд
(540)

(531) 25.07.03; 25.07.25; 25.12.25; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, сива, златна, црна.
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(511) Кл. 29: конзервисано воће; џемови; кувано
воће; воћни желе; компоти.
Кл. 31: свеже воће; комина; остаци воћа.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива.
(111) 77237
(210) Ж- 2019-401

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC, Нова
индустријска зона Велереч б.б., 32300 Горњи
Милановац, RS
(740) Никола Стефановић, адвокат, Мутапова 20,
32300 Горњи Милановац
(540)

(531) 01.13.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) CMYK: C100M84 (плава), C100M70K60 (тамно
плава), C40 (светло плава), K40 (сива), K20 (светло
сива), K60 (тамно сива).
(511) Кл. 1: ацетатни силикон; неутрални силикон;
пур пене; монтажна лепила; акрилни китови и
заптивне масе; акрилни силикон; средство за везу
старог и новог бетона; средство за бетонирање у
зимским условима; дестилована вода; лепак за
керамичке и камене плочице.
Кл. 2:
уљани разређивач; нитро разређивач;
полиуретански разређивач; акрилни разређивач;
ланени фирнис; средства за скидање рђе; основне
боје за метал на бази резређивача; основне боје за
дрво на бази резређивача; основне боје за дрво на
воденој бази; основне боје за метал на воденој бази;
емајли за дрво/метал на бази разређивача; емајли за
дрво/метал на воденој бази; лазуре, лазурни лакови;
безбојни лакови на бази разређивача; безбојни
лакови на воденој бази; ефект лак; бајчеви на бази
растварача; бајчеви на воденој бази; боје за асфалт;
брзо сушиве боје; температурно отпорне боје; боје у
спреју; полудисперзије; унутрашње дисперзије;
фасадне боје; унутрашње периве боје; боја за бетон
на бази разређивача; боја за бетон на воденој бази;
фасадне боје на воденој бази; фасадна боја на бази
разређивача; подлоге за унутрашње зидове; подлоге
за спољне зидове; средства за нијансирање
унутрашњих и фасадних боја; парфеми за зидове;
лепак за стиропор и стиродур; лепак за камену вуну;
лепак за гас бетон блокове; универзални лепкови на
бази растварача; лепак за дрво; китови за дрво; лепак
за паркет на воденој бази; полиуретански лепак за
паркет; лак за паркет на воденој бази; полиуретански
ЗИС / RS / IPO
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лак за паркет; маса за фуговање паркета на воденој
бази; маса за фуговање паркета на пур бази; масе за
фуговање
камена,
керамике
и
санитарије;
изравњавајуће масе за бетон.
Кл. 3: брусни папир; брусно платно; брусне плоче;
резне плоче; средства за скидање рђе; средства
против алги, гљивица и буђи.
Кл. 6: алуминијумске лајсне за керамику, зидове,
степеништа.
Кл. 16:
креп траке; селотејп траке; ваљци за
фарбање; супер лепак.
Кл. 17: креп траке; селотејп траке; кровне ПЕ и ПП
фолије и мембране; ацетатни силикон; неутрални
силикон;
пур
пене;
монтажна
лепила;
хидроизолациони премази; акрилни китови и
заптивне масе; акрилни силикон; типлови за
стиропор, камену и минералну вуну.
Кл. 19: пастозни фасадни завршни малтери; прашкасти
фасадни завршни малтери; ПВЦ лајсне за керамику,
зидове, степеништа; хидроизолационе битуменске траке;
стиропор, плоче и профили од стиропора; стиродур;
стаклена мрежица; глет маса прашкаста и пастозна;
машински малтер унутрашњи и спољни.
Кл. 21: четке за фарбање.
(111) 77238
(210) Ж- 2019-383

(181) 13.03.2029.
(220) 13.03.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) Привредно друштво за производњу трговину
и услуге "IVKOVIĆ" д.о.о. Болеч, Осмог марта 23,
Болеч 11307, Београд-Гроцка, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02
(511) Кл. 3: парфеми.
Кл. 18: торбе.
Кл. 24:
платна, тканине; брокати, текстилни
материјал, платно, штоф; поставе за шешире,
текстилне, у комаду; текстилне поставе за обућу,
тканине за обућу, надстолњаци, који нису од папира;
сомот, филц, памучне тканине, простирке за кревете,
прекривачи за кревете, покривачи за душеке, навлаке
(ланене), прекривачи за столове (који нису од
папира), креп (тканине), тканине за женско рубље,
поставе
(текстилне),
чаршави
(текстилни),
прекривачи за кревет од перја, паперја; еластични
ткани
материјал,
прекривачи
за
намештај
(непричвршћени), штампане памучне тканине,
жерсеј, вунене тканине, ланене тканине, постељина,
тканине за столове, текстилне; тканине за
домаћинство, пешкири од текстила, навлаке (за
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душеке), салвете од текстила, стоне; салвете од
текстила, јастучнице, пешкири за лице од текстила,
плетене тканине, памучне тканине, платно;
подметачи од текстила, стони подметачи за јело од
текстила, етикете од текстила, стони подметачи од
текстила, ћебад за кревете, прекривачи за јастуке,
текстилни прекривачи за намештај, ћебићи за кућне
љубимце, украсни креветски чаршави.
Кл. 25: обућа, одећа, покривала за главу.
(111) 77239
(210) Ж- 2019-374

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) Soko Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)
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(531) 02.01.08; 02.01.23; 24.17.05; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) наранџаста,бела, тамно плава, црвена.
(511) Кл. 5: албумински препарати за медицинску
употребу, мелеми за медицинску употребу,
фармацеутски препарати, витамински препарати,
медицински чај, помаде за медицинску употребу,
пастиле за фармацеутску употребу, биљни чајеви за
медицинске сврхе, дијететска храна прилагођена за
медицинске намене, дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу, медицинска пића,
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу, препарати микроелемената за људску и
животињску употребу, додаци за минералну храну,
додаци исхрани, протеини као додатак исхрани.
(111) 77241
(210) Ж- 2019-376

(531) 24.17.05; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) тамно плава, црвена.
(511) Кл. 5: албумински препарати за медицинску
употребу, мелеми за медицинску употребу,
фармацеутски препарати, витамински препарати,
медицински чај, помаде за медицинску употребу,
пастиле за фармацеутску употребу, биљни чајеви за
медицинске сврхе, дијететска храна прилагођена за
медицинске намене, дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу, медицинска пића,
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу, препарати микроелемената за људску и
животињску употребу, додаци за минералну храну,
додаци исхрани, протеини као додатак исхрани.
(111) 77240
(210) Ж- 2019-375

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) Soko Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) Soko Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

(531) 02.01.08; 02.01.23; 24.17.05; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) наранџаста, жута, бела, тамно плава, црвена.
(511) Кл. 5: албумински препарати за медицинску
употребу, мелеми за медицинску употребу,
фармацеутски препарати, витамински препарати,
медицински чај, помаде за медицинску употребу,
пастиле за фармацеутску употребу, биљни чајеви за
медицинске сврхе, дијететска храна прилагођена за
медицинске намене, дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу, медицинска пића,
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу, препарати микроелемената за људску и
животињску употребу, додаци за минералну храну,
додаци исхрани, протеини као додатак исхрани.
(111) 77242
(210) Ж- 2019-382

(181) 13.03.2029.
(220) 13.03.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3800 West 143rd Street, 44111, Cleveland,
State Of Ohio, US
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(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

MOONWALK
(511) Кл. 7: електричне машине за обраду боје,
наиме, мешалице за боје и миксери за боје; машине
за фарбање; електричне машине за обраду боје које
држе честице и/или пигменте суспендоване у чврсту,
меку или течну супстанцу.
Кл. 9: дозиметри у виду механичких уређаја, наиме,
дозатори са унапред подешеном количином
течности, чврстим гранулама и прахом за дозирање,
који нису за медицинску употребу; апарати за
дозирање у виду механичких уређаја, наиме,
дозатори са унапред подешеном количином
течности, чврстим гранулама и прахом за дозирање,
који нису за медицинску употребу; апарати и
инструменти за вагање; соленоидни вентили
(електромагнетни прекидачи); мерни апарати и
инструменти, наиме, инструменти за прецизно
мерење запремине.
Кл. 20: пластични контејнери за складиштење за
комерцијалну или индустријску употребу.
(111) 77243
(210) Ж- 2019-455

(181) 25.03.2029.
(220) 25.03.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD, 443-449
Toorak Rd, 3142, TOORAK VIC, AU
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

TRIBE
(511) Кл. 43: хотелске услуге; услуге ресторана
(обезбеђивање хране и пића); привремени смештај;
хотели; услуге кафетерија, соба за чајанке, барова
(осим клубова); услуге путничких агенција, наиме
резервисање хотелских соба за путнике, привременог
смештаја и ресторана; пружање информација о
хотелима, привременом смештају и ресторанима;
резервација, закуп и изнајмљивање соба, сала и
простора за конференције и састанке; резервација,
закуп и изнајмљивање соба, сала и простора за
семинаре, банкете, коктеле и пријеме; услуге
консултација и саветовања (непословних) у области
хотела и ресторана.
(111) 77244
(210) Ж- 2019-889

(181) 14.06.2029.
(220) 14.06.2019.
(151) 02.07.2019.
(732) "INNVENTA PHARM" ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ,
Шуматовачка 36, 11000 Београд, RS
ЗИС / RS / IPO
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(540)

TALINORM
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 77245
(210) Ж- 2019-316

(181) 04.03.2029.
(220) 04.03.2019.
(151) 03.07.2019.
(732) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL
CO., LTD., NO. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road,
Yuhua District, Changsha, Hunan, CN
(740) Петошевић Душан, адвокат, Козјачка 15,
11000 Београд
(540)

YANKER
(511) Кл. 9: батерије за електронске цигарете;
батерије за електронске уређаје за загревање дувана;
пуњачи за електронске цигарете; пуњачи батерија за
електронске уређаје за загревање дувана; USB
пуњачи за електронске цигарете; USB пуњачи за
електронске уређаје за загревање дувана; пуњачи за
електронске цигарете за употребу у колима; пуњачи
за уређаје за загревање дувана за употребу у колима;
пуњачи за електронске цигарете и уређаје за
загревање дувана; електронске етикете за робу;
полупроводници; електрични проводници; оптичка
влакна, светлосно-проводљива испуна оптичких
влакана;
компјутерске
периферије;
бројачи;
преносиви мултимедијални плејери; интегрисана
кола; апарати за дестилацију за научну употребу;
соларне батерије.
Кл. 34: дуван; дуван за жвакање; бурмут; цигаре;
цигарете; цигарилоси; биље за пушење; усници за
цигарете; дуванске луле; муштикле за цигарете, не од
племенитих метала; џепне машинице за увијање
цигарета; усници за муштикле; усници за држаче
цигара; филтери за цигарете; филтери за цигаре;
средства за чишћење дуванских лула; упијајући
папир за дуванске луле; тегле за дуван; пепељаре за
пушаче, не од племенитих метала; замотуљци за
попуну филтера цигарета; папир за цигарете; кутије
за цигарете; кутије за цигаре не од племенитих
метала; упаљачи за пушаче; цигарете које садрже
замене за дуван за немедицинске сврхе; електронске
цигарете; течни раствори за употребу у
електронским цигаретама; орални вапоризери за
пушаче; резервоари гаса за упаљаче; ароме, осим
етеричних уља, за употребу у електронским
цигаретама; атомизери за електронске цигарете.
(111) 77246
(210) Ж- 2019-304

(181) 27.02.2029.
(220) 27.02.2019.
(151) 03.07.2019.
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Ж
(732) Радомир Кришановић, Доњи Милановац б.б.,
Доњи Милановац, RS
(540)

(531) 05.07.14; 25.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04
(591) тегет плава, тамно зелена, окер жута, црвена.
(511) Кл. 29:
воће, конзервисано, џемови,
конзервисано поврће, сушено поврће, воћни чипс,
компоти, кристализовано воће, воће кувано;
мармелада, прерађен орах, воћни чипс, воће у
конзерви, поврће у конзерви, компоти, артичока
конзервирана, аранжмани од обрађеног воћа,
зачињено коштуњаво воће, зачињени ораси,
лешници припремљени, зачињено коштуњаво воће.
Кл. 30: мед.
Кл. 33: жестока пића, крушковача, јабуковача.
(111) 77247
(210) Ж- 2019-273

(181) 22.02.2029.
(220) 22.02.2019.
(151) 03.07.2019.
(732) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda Obrenovac, Индустријска
8, 11500 Обреновац, RS
(540)

A-LIXIR
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, дијететски
додаци (додаци исхрани).
(111) 77248
(210) Ж- 2019-270

(181) 21.02.2029.
(220) 21.02.2019.
(151) 03.07.2019.
(732) enovation s.r.o., Na příkopě 583/15, Staré Město,
110 00 Prague 1, CZ
(740) Бојан Станивук, Проте Матеје 24/3, 1
1000 Београд
(540)

(531) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена и светло сива
(511) Кл. 35: административна помоћ при одговарању на
позиве за подношење понуда; секретарске услуге; услуга
маркетинга догађаја; организовање и вођење
промотивних и маркетиншких догађаја; организовање и
вођење рекламних догађаја; саветодавне услуге које се
односе на пословну организацију; пословно саветовање
и услуге пословног информисања које се пружају
предузећима; професионалне пословне консултације;
стручне услуге о пословној ефикасности; помоћ у
управљању
пословним
активностима
или
комерцијалним функцијама у индустријском или
комерцијалном предузећу; пословно саветовање;
умножавање докумената; анализе цена и трошкова;
услуге пословног саветовања и информисање;
анализирање тржишта; анкетирање за потребе
истраживања тржишта; анализирање података и
статистике
добијених
истраживањем
тржишта;
истраживања тржишта; услуге процењивања тржишта;
консултантске услуге у вези са истраживањем тржишта;
прикупљање и пружање пословних информација;
пословно
саветовање
и
саветодавне
услуге;
консултантске и саветодавне услуге на пољу пословне
стратегије; процењивање пословног ризика; услуге
пресељења пословног седишта; пословно умрежавање;
консултантске и саветодавне услуге на пољу пословне
стратегије; пружање тржишних извештаја; саветодавне
услуге које се односе на пословне трансакције.
Кл. 36: саветодавне услуге у вези са финансијским
инвестицијама;
консултовање
у
вези
са
финансирањем енергетских пројеката; финансијско
саветовање у вези са улагањима.
Кл. 41: организовање и вођење конференција; услуге
консултација и информисања које се односе на
договарање, реализацију и организацију конференција;
организовање семинара; организовање и реализација
конференција и семинара; организовање и реализација
семинара и радионица за обуку; организовање и
реализација пословних конференција; организовање и
вођење радионица (обука); организовање и реализација
образовних конференција; организовање и реализација
конвенција; организовање и реализација семинара,
конференција и изложби за културне и образовне
потребе; организовање састанака и конференција; услуге
информативног извештавања; преводилачке услуге;
писање и објављивање текстова, осим у рекламне сврхе.
Кл. 45:
пружање правних информација; стручно
саветовање у вези са правним питањима; истраживање у
правним стварима; правне услуге везане за оснивање и
регистрацију предузећа; правне услуге.
(111) 77249
(210) Ж- 2018-1588
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(732) Никола Мићић, Молерова 47, 11000 Београд, RS
(540)

SINORIN
(511) Кл. 3: етерична уља; козметика; санитарни
препарати.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; санитарни
препарати за медицинску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
Кл. 31: семе; природне биљке и цвеће; слад;
производе израсле из земље које нису биле предмет
обраде или припреме; непрерађене житарице.
(111) 77250
(210) Ж- 2018-1589

(181) 04.10.2028.
(220) 04.10.2018.
(151) 03.07.2019.
(732) Никола Мићић, Молерова 47, 11000 Београд, RS
(540)

CONTURIN
(511) Кл. 3: етерична уља; козметика; санитарни
препарати.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; санитарни
препарати за медицинску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
Кл. 44: медицинске услуге.
(111) 77251
(210) Ж- 2019-454

(181) 25.03.2029.
(220) 25.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) GABA International Holding GmbH,
Grabetsmattweg, 4106, Therwil, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ELMEX
(511) Кл. 21: четкице за зубе, конац за чишћење
зуба, средства за чишћење простора између зуба.
(111) 77252
(210) Ж- 2019-447

(181) 22.03.2029.
(220) 22.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Горан Костић, Војвођанска 65, Београд, RS
(740) Адвокат Жељка Мотика, Македонска 19/7, Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 39: организовање туристичких путовања,
превоз туриста, организовање крстарења, услуге
превоза за туристичка разгледања.
Кл. 41: услуге дискотеке, услуге ноћних клубова (забава).
Кл. 43: кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге
кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге
снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски),
услуге
кантина,
изнајмљивање
привременог смештаја, пансионске услуге, услуге
хотела, резервисање пансиона, услуге резервисања
хотела, резервисање привременог смештаја, услуге
мотела, изнајмљивање просторија за састанке.
(111) 77253
(210) Ж- 2019-448

(181) 22.03.2029.
(220) 22.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Горан Костић, Војвођанска 65, Београд, RS
(740) Адвокат Жељка Мотика, Македонска 19/7, Београд
(540)

(531) 02.01.07; 26.01.14; 26.04.22; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела, сива.
(511) Кл. 39: организовање туристичких путовања,
превоз туриста, организовање крстарења, услуге
превоза за туристичка разгледања.
Кл. 41: услуге дискотеке, услуге ноћних клубова (забава).
Кл. 43: кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге
кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге
снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски),
услуге
кантина,
изнајмљивање
привременог смештаја, пансионске услуге, услуге
хотела, реэервисање пансиона, услуге реэервисања
хотела, реэервисање привременог смештаја, услуге
мотела, изнајмљивање просторија за састанке.
(111) 77254
(210) Ж- 2019-449

(181) 22.03.2029.
(220) 22.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Горан Костић, Војвођанска 65, Београд, RS
(740) Адвокат Жељка Мотика, Македонска 19/7, Београд
(540)

(531) 14.05.21; 27.05.01; 27.05.04
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24; 28.05.00
(511) Кл. 39: организовање туристичких путовања,
превоз туриста, организовање крстарења, услуге
превоза за туристичка разгледања.
Кл. 41: услуге дискотеке, услуге ноћних клубова
(забава).
Кл. 43: кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге
кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге
снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски),
услуге
кантина,
изнајмљивање
привременог смештаја, пансионске услуге, услуге
хотела, резервисање пансиона, услуге резервисања
хотела, резервисање привременог смештаја, услуге
мотела, изнајмљивање просторија за састанке.
(111) 77255
(210) Ж- 2019-217

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) HAPPY BABY DIGITAL MEDIA DOO
KISAČ, Јанка Јесенског 61, 21211 Кисач, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 02.09.19; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, ружичаста.
(511) Кл. 16: папир; постери; огласни панои од
папира или картона; бележнице, нотеси; албуми;
слике; штампани материјал [висока штампа]; оловке;
новине; периодичне публикације; атласи; блокови за
цртање; блокови [канцеларијски материјал]; жигови
[печати]; свеске; бележнице; листови папира
[канцеларијски]; картон; књиге са песмама или
нотама; фасцикле [канцеларијски материјал]; књиге;
папир за увијање; папир за паковање; формулари
[штампани]; канцеларијски материјал, изузев
намештаја; штампани роковници; штампане ствари;
штампарски комплети, покретни [канцеларијски
реквизит]; штампане публикације; приручници;
папир за писање; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; маркери за
књиге; честитке, разгледнице; алманаси; календари;
папирне или картонске кутије; дописнице за најаву
посебних догађаја; мотачи за флаше од картона или
папира; плакати од папира или картона; музичке
честитке, разгледнице; билтени; летци, флајери;
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транспаренти [банери] од папира; беџеви са именом
[канцеларијски прибор].
Кл. 24: текстилни материјал; платно, штоф; памучне
тканине; килтови; простирке за кревете; прекривачи
за кревете; застирачи [за кревете]; покривачи за
душеке; навлаке [ланене]; прекривачи за кревете од
папира; прекривачи за столове [који нису од папира];
прекривачи за путовања [за покривање колена];
постељина; платно за пелене; тканине за столове,
текстилне; тканине за домаћинство; пешкири од
текстила; салвете од текстила, стоне; салвете од
текстила; подлоге од тканине за пресвлачење беба;
ћебићи за кућне љубимце; вреће за спавање за бебе;
џак скафандер за бебе; вреће за спавање; украсни
креветски чаршави; заштитна постељина за дечје
креветце.
Кл. 25: одећа; гаћице за бебе [доњи веш]; опрема за
бебе [одећа]; мајице.
Кл. 28: играчке; коцке [играчке].
Кл. 41:
академије [образовне]; организовање
такмичења [образовних или забавних]; учење на
даљину; издавање текстова, осим рекламних
текстова; образовне услуге; услуге пружања обуке;
настава, обука; производња филмова, који нису
рекламни филмови; издавање књига; продукција
радио и телевизијских програма; телевизијска забава;
клупске
услуге
[забавне
или
образовне];
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
конгреса; информисање о образовању; испити из
области образовања; информације из области забаве
и разоноде; организовање изложби за културне или
образовне потребе; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; извођење представа
уживо; услуге обданишта; планирање забава
[забава];
практична
настава
[обука
путем
демонстрације];
услуге
музеја
[презентације,
изложбе]; образовање у интернатима; организовање
и вођење радионица [обука]; организовање
такмичења у лепоти; резервисање седишта за
приредбе,
свечаности;
организовање
балова;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; писање сценарија, изузев за рекламне
сврхе; онлајн издавање електронских књига и
часописа; електронско издаваштво; титловање;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација, које се не могу преузимати;
фотографске
репортаже;
фотографисање;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; услуге репортерског
извештавања; превођење; тумачење језика знакова;
снимање видеорекордером; микрофилмовање; услуге
агенција за продају карата [разонода]; писање
текстова; организовање и спровођење концерата;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
организовање модних ревија за забавне сврхе; обука
ЗИС / RS / IPO
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[тренирање]; услуге преводиоца; услуге личног
тренера [фитнес тренинг]; вођење часова фитнеса;
услуге
професионалне
преквалификације;
продукција
музике;
изнајмљивање
играчака;
изнајмљивање опреме за играње; услуге образовања
које пружају школе; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; подучавање; организовање и вођење
образовних форума уживо; писање песама; писање
сценарија; организовање разгледања у пратњи
водича; услуге обуке које се пружају путем
симулатора; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; организовање
костимираних
забавних
догађаја;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; дистрибуција филмова; пренос
знања и искуства [обучавање]; образовне услуге које
пружају асистенти за лица са посебним потребама.
Кл. 42: истраживања из области козметике; услуге
дизајнирања паковања; изнајмљивање рачунара;
рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарског
софтвера;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера; дизајнирање одеће; графички дизајн;
изнајмљивање рачунарског софтвера; истраживање и
развој нових производа за друге; стилизација
[индустријски дизајн]; поновно успостављање
рачунарских података; одржавање рачунарског
софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање
рачунарских система; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
израда и одржавање веб страница за друге;
инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у
области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб
сервера; обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача] на интернету; дигитализација
докумената [скенирање]; праћење рачунарских
система даљинским приступом; саветовање о изради
веб сајтова; софтвер у виду сервиса '[SaaS];
саветовање у вези информационих технологија;
научна истраживања; сервер хостинг; електронско
похрањивање података; пружање информација о
рачунарским технологијама и програмирању путем
Интернет странице; услуге спољних фирми у
области информационих технологија; саветодавне
услуге из области технологије; саветодавне услуге из
области компјутерске технологије; саветодавне
услуге из области телекомуникационе технологије;
писање текстова о техници; креирање и дизајнирање
за друге индекса информација заснованих на
интернету
[услуге
информационе
технологије];консултације о безбедности интернета;
ЗИС / RS / IPO

Ж
консултације о сигурности података; услуге
кодирања податка; надгледање рачунарских система
ради откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; електронско надгледање података о
заштити личности ради откривања крађе идентитета
путем интернета; развој рачунарских платформи;
истраживања
у
области
технологије
телекомуникација; графички дизајн промотивног
материјала.
(111) 77256
(210) Ж- 2019-218

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) HAPPY BABY DIGITAL MEDIA DOO
KISAČ, Јанка Јесенског 61, 21211 Кисач, RS
(740) Адвокат Тијана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000 Нови Сад
(540)

(511) Кл. 16: папир; постери; огласни панои од
папира или картона; бележнице, нотеси; албуми;
слике; штампани материјал [висока штампа]; оловке;
новине; периодичне публикације; атласи; блокови за
цртање; блокови [канцеларијски материјал]; жигови
[печати]; свеске; бележнице; листови папира
[канцеларијски]; картон; књиге са песмама или
нотама; фасцикле [канцеларијски материјал]; књиге;
папир за увијање; папир за паковање; формулари
[штампани]; канцеларијски материјал, изузев
намештаја; штампани роковници; штампане ствари;
штампарски комплети, покретни [канцеларијски
реквизит]; штампане публикације; приручници;
папир за писање; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; маркери за
књиге; честитке, разгледнице; алманаси; календари;
папирне или картонске кутије; дописнице за најаву
посебних догађаја; мотачи за флаше од картона или
папира; плакати од папира или картона; музичке
честитке, разгледнице; билтени; летци, флајери;
транспаренти [банери] од папира; беџеви са именом
[канцеларијски прибор].
Кл. 24: текстилни материјал; платно, штоф; памучне
тканине; килтови; простирке за кревете; прекривачи
за кревете; застирачи [за кревете]; покривачи за
душеке; навлаке [ланене]; прекривачи за кревете од
папира; прекривачи за столове [који нису од папира];
прекривачи за путовања [за покривање колена];
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Ж
постељина; платно за пелене; тканине за столове,
текстилне; тканине за домаћинство; пешкири од
текстила; салвете од текстила, стоне; салвете од
текстила; подлоге од тканине за пресвлачење беба;
ћебићи за кућне љубимце; вреће за спавање за бебе;
џак скафандер за бебе; вреће за спавање; украсни
креветски чаршави; заштитна постељина за дечје
креветце.
Кл. 25: одећа; гаћице за бебе [доњи веш]; опрема за
бебе [одећа]; мајице.
Кл. 28: играчке; коцке [играчке].
Кл. 41:
академије [образовне]; организовање
такмичења [образовних или забавних]; учење на
даљину; издавање текстова, осим рекламних
текстова; образовне услуге; услуге пружања обуке;
настава, обука; производња филмова, који нису
рекламни филмови; издавање књига; продукција
радио и телевизијских програма; телевизијска забава;
клупске
услуге
[забавне
или
образовне];
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
конгреса; информисање о образовању; испити из
области образовања; информације из области забаве
и разоноде; организовање изложби за културне или
образовне потребе; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; извођење представа
уживо; услуге обданишта; планирање забава
[забава];
практична
настава
[обука
путем
демонстрације];
услуге
музеја
[презентације,
изложбе]; образовање у интернатима; организовање
и вођење радионица [обука]; организовање
такмичења у лепоти; резервисање седишта за
приредбе,
свечаности;
организовање
балова;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; писање сценарија, изузев за рекламне
сврхе; онлајн издавање електронских књига и
часописа; електронско издаваштво; титловање;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација, које се не могу преузимати;
фотографске
репортаже;
фотографисање;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; услуге репортерског
извештавања; превођење; тумачење језика знакова;
снимање видеорекордером; микрофилмовање; услуге
агенција за продају карата [разонода]; писање
текстова; организовање и спровођење концерата;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
организовање модних ревија за забавне сврхе; обука
[тренирање]; услуге преводиоца; услуге личног
тренера [фитнес тренинг]; вођење часова фитнеса;
услуге
професионалне
преквалификације;
продукција
музике;
изнајмљивање
играчака;
изнајмљивање опреме за играње; услуге образовања
које пружају школе; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
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преузимати; подучавање; организовање и вођење
образовних форума уживо; писање песама; писање
сценарија; организовање разгледања у пратњи
водича; услуге обуке које се пружају путем
симулатора; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; организовање
костимираних
забавних
догађаја;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; дистрибуција филмова; пренос
знања и искуства [обучавање]; образовне услуге које
пружају асистенти за лица са посебним потребама.
Кл. 42: истраживања из области козметике; услуге
дизајнирања паковања; изнајмљивање рачунара;
рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарског
софтвера;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера; дизајнирање одеће; графички дизајн;
изнајмљивање рачунарског софтвера; истраживање и
развој нових производа за друге; стилизација
[индустријски дизајн]; поновно успостављање
рачунарских података; одржавање рачунарског
софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање
рачунарских система; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
израда и одржавање веб страница за друге;
инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у
области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб
сервера; обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача] на интернету; дигитализација
докумената [скенирање]; праћење рачунарских
система даљинским приступом; саветовање о изради
веб сајтова; софтвер у виду сервиса '[SaaS];
саветовање у вези информационих технологија;
научна истраживања; сервер хостинг; електронско
похрањивање података; пружање информација о
рачунарским технологијама и програмирању путем
Интернет странице; услуге спољних фирми у области
информационих технологија; саветодавне услуге из
области технологије; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; писање
текстова о техници; креирање и дизајнирање за друге
индекса информација заснованих на интернету [услуге
информационе
технологије];консултације
о
безбедности интернета; консултације о сигурности
података; услуге кодирања податка; надгледање
рачунарских система ради откривања неовлашћеног
приступа или повреде података; електронско
надгледање података о заштити личности ради
откривања крађе идентитета путем интернета; развој
рачунарских платформи; истраживања у области
технологије телекомуникација; графички дизајн
промотивног материјала.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 77257
(210) Ж- 2019-392

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Душан Анастасијевић, Ћирила и Методија
27а, Ниш, RS
(740) Адвокат Милорад Главан, Његошева 11, Београд
(540)

Internacionalni susreti jazz
muzičara "Naissus Jazz"
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 77258
(210) Ж- 2019-397

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић,
Угриновачки пут 18 део 20, Београд, RS i Драгана
Ракића 051/3, Земун, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.21
(511) Кл. 5: санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци ( додаци исхране)
за људе и животиње.
(111) 77259
(210) Ж- 2019-398

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић,
Угриновачки пут 18 део 20, Београд, RS i Драгана
Ракића 051/3, Земун, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, Београд
(540)

Ж
(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21
(511) Кл. 5: санитарни производи за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци ( додаци исхране)
за људе и животиње.
(111) 77260
(210) Ж- 2019-274

(181) 22.02.2029.
(220) 22.02.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Trgovinsko društvo Iks Ipsilon Invest doo
Gevgelija (Трговско друштво ИКС ИПСИЛОН
ИНВЕСТ ДООЕЛ Гевгелија), Ul.Mile Pecanov 11,
Gevgelija, Gevgelija, MK
(740) Ана Колешан , Булевар уметности 21/2,
Београд-Нови Београд
(540)

(531) 24.05.01; 24.05.03; 27.05.02; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04
(591) црвена, златна, плава.
(511) Кл. 41: пружање услуга казина (игре на срећу);
услуге разоноде.
Кл. 43: кетеринг хране и пића.
(111) 77261
(210) Ж- 2019-396

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Biogen MA Inc., 225 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) Адвокат Милош Ристић, Краљевића Марка 9,
Београд-Стари град
(540)

IMRALDI
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
аутоимуних болести.
(111) 77262
(210) Ж- 2019-387

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ CANDY RUSH ДОО БЕОГРАД НОВИ
БЕОГРАД, Сурчинска 10е, RS
(740) Ксенија Булатовић, Душана вукасовића 64/27,
Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 08.01.22; 25.01.06; 25.01.19; 26.04.19; 26.04.24;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) тамно црвена, златна, браон боја чоколаде,
бела.
(511) Кл. 30: чоколада, шећер, какао.

(531) 08.01.22; 25.01.01; 25.01.06; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) тамно црвена, златна, браон боја чоколаде,
бела, црвена.
(511) Кл. 30: чоколада, шећер, какао.

(111) 77265
(210) Ж- 2019-385

(111) 77263
(210) Ж- 2019-390

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ CANDY RUSH ДОО БЕОГРАД НОВИ
БЕОГРАД, Сурчинска 10е, RS
(740) Ксенија Булатовић, Душана вукасовића 64/27, Београд
(540)

(531) 05.07.06; 08.01.06; 08.03.01; 08.07.15; 11.01.02;
11.03.02; 26.04.24; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.15
(591) тамно браон, бела, боја вискија, наранџаста,
светло браон, зелена, сива, беж, црвена.
(511) Кл. 30: чоколада, шећер, какао.
(111) 77264
(210) Ж- 2019-386

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ CANDY RUSH ДОО БЕОГРАД НОВИ
БЕОГРАД, Сурчинска 10е, RS
(740) Ксенија Булатовић, Душана вукасовића 64/27, Београд
(540)

114

(181) 14.03.2029.
(220) 14.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ CANDY RUSH ДОО БЕОГРАД НОВИ
БЕОГРАД, Сурчинска 10е, RS
(740) Ксенија Булатовић, Душана вукасовића 64/27,
Београд
(540)

(531) 05.03.15; 05.07.16; 05.07.22; 24.17.09; 25.01.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) бела, црвена, зелена, тамно зелена, светло
зелена, маслинасто зелена, крем.
(511) Кл. 30: воћни преливи (сосови).
(111) 77266
(210) Ж- 2019-309

(181) 28.02.2029.
(220) 28.02.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Ceramic by Porcelanosa doo Beograd, Ресавска
1, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 35: услуге посредовања у трговини;
оглашавање; оглашавање и промотивна продаја
услуга;
рекламне,
маркетиншке
и
услуге
оглашавања; рекламне услуге и оглашавање;
оглашавање на отвореном; услуге оглашавања,
промоције и маркетинга које се односе на возила;
израда материјала за оглашавање; вођење послова;
услуге компјутеризоване продаје на мало преко
интернета; прибављање уговора за друге у вези са
продајом робе; услуге промотивне продаје ради
подстицања потенцијалних купаца да купују
производе других; промовисање продаје роба и
ЗИС / RS / IPO
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услуга за друге додељивањем поена при куповини за
употребу кредитне картице; услуге промотивне
продаје производа; услуге промотивне продаје;
прибављање уговора за куповину и продају робе;
услуге аукцијске продаје преко интернета;
припремање промотивног материјала намењеног за
продају за друге; пружање информација У вези са
комерцијалном продајом; уређење уговора, за друге,
за куповину и продају робе; уређење уговора, за
друге, за куповину и продају робе и услуга;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, У сврху продаје на мало.
Кл. 37: изградња зграда; изградња ентеријера зграде;
изградња и реновирање зграда; изградња и поправка
кућа; изградња и поправка зграда; изградња,
одржавање и реновирање зграда; изградња,
одржавање и реновирање некретнина; изградња
пословних
зграда;
изградња
стамбених
и
комерцијалних зграда; изградња и поправка
стамбених зграда и кућа; консултантске и
информативне услуге у вези са изградњом; изградња
и одржавање кућа за одмор, кампова за одмор,
привременог смештаја, хотела и хотелских смештаја.
Кл. 39: утовар, паковање, складиштење, транспорт и
истовар терета; посредовање у транспорту; превоз и
достава робе, узорака и робе намењене за продају свих
врста, друмским, железничким и воденим путем.
Кл. 42: грађевинско пројектовање; архитектонске
услуге пројектовања зграда; архитектонске услуге
пројектовања трговачких центара; архитектонске
услуге
пројектовања
пословних
зграда;
архитектонске услуге пројектовања малопродајних
простора; архитектонске услуге пројектовања
индустријских
зграда;
архитектонске
услуге
пројектовања зграда са канцеларијским просторима;
услуге техничког пројектовања које се односе на
водоводне инсталације.
(111) 77267
(210) Ж- 2019-225

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS, 64
Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR
(740) Павловић, Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
(540)

Ж
(111) 77268
(210) Ж- 2019-226

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS, 64
Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR
(740) Павловић, Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
(540)

Dexacollyre
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препрати за медицинску употребу, антибиотици.
(111) 77269
(210) Ж- 2019-227

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS, 64
Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR
(740) Павловић, Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
(540)

Fluroptic
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препрати за медицинску употребу, антибиотици.
(111) 77270
(210) Ж- 2019-370

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 08.07.2019.
(732) Erste bank a.d. Novi Sad, Булевар ослобођења
5, Нови Сад, RS
(540)

Dexachlor
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препрати за медицинску употребу, антибиотици.

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.22; 27.05.01; 29.01.04
(591) светло плава, тамно плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
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Ж
(111) 77271
(210) Ж- 2019-456

(181) 25.03.2029.
(220) 25.03.2019.
(151) 09.07.2019.
(732) ФОНДАЦИЈА ЕНТЕР , Партизанска 23,
Београд-Сурчин, RS
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.07; 26.11.10; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, наранџасто-црвена, бела.
(511) Кл. 38: пренос видео садржаја на захтев;
пренос дигиталних датотека; пренос електронске
поште; пренос порука и слика посредством рачунара;
пренос честитки путем интернета.
Кл.
40:
штампање;
штампање
узорака.
Кл. 41: организовање и спровођење концерата;
планирање забава [забава]; услуге агенција за
продају карата [разонода]; услуге разоноде; услуге
стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев; информације из области забаве и разоноде.
Кл. 43: кетеринг хране и пића; услуге пријема за
привремени смештај [организовање долазака и
одлазака]; изнајмљивање просторија за састанке.
(111) 77272
(210) Ж- 2019-441

(181) 22.03.2029.
(220) 22.03.2019.
(151) 09.07.2019.
(732) РЕБИНА АГРАР доо, Маршала Тита 118,
Локве, Алибунар, RS
(540)

Inger

(540)

(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, розе, плава, љубичаста, окер.
(511) Кл. 10: хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за
ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 44: медицинске услуге; услуге медицинских
клиника; болничке услуге; здравствена нега;
медицинска помоћ; услуге кућне неге; услуге банке
крви; фармацеутски савети; услуге психолога; услуге
вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин
витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге
припремања лекова према рецепту; терапеутске
услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге
здравствених
центара;
услуге
алтернативне
медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге
центара за опоравак.
(111) 77274
(210) Ж- 2019-442

(181) 22.03.2029.
(220) 22.03.2019.
(151) 09.07.2019.
(732) C&A AG , c/o COFRA Holding AG,
Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 4: дрвени пелети за грејање, дрвени брикети,
гориво из биомасе, чврста горива, огревнои дрво.
Кл. 19: дрво, полупрерађено.
Кл. 31: биљке, саднице.
(111) 77273
(210) Ж- 2018-2117

(181) 20.12.2028.
(220) 20.12.2018.
(151) 09.07.2019.
(732) Небојша Петровић, Омладинска 158,
Београд, RS
(740) Александар Ковачевић, адвокат, Булевар
Михајла Пупина 16в, Београд

116

(531) 26.01.18; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.15
(591) црна, сива, светло плава, наранџаста, розе,
жута.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање, маркетинг и промотивне услуге.
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Кл. 36:
прикупљање прилога за добротворне
фондове; организовање прикупљања прилога у
добротворне сврхе [за друге]; организовање
финансирања за хуманитарне пројекте; организовање
фондова за програме помоћи у иностранству; услуге
добротворних фондова.
(111) 77275
(210) Ж- 2019-423

(181) 20.03.2029.
(220) 20.03.2019.
(151) 10.07.2019.
(732) MEGA DISPOSABLES S.A., 148 Dekelias
street, 13678, Aharnes, GR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, црвена, бела, светло зелена, тамно
зелена.
(511) Кл. 3: влажне марамице за бебе; производи за
негу беба (немедицински).
Кл. 5: пелене за бебе; пелене за бебе за једнократну
употребу; пелене за бебе од папира или целулозе за
једнократну употребу; пелене за бебе у облику
гаћица за једнократну употребу; пелене за бебе у
облику гаћица од папира или целулозе (за
једнократну употребу).
(111) 77276
(210) Ж- 2018-1888

(181) 26.11.2028.
(220) 26.11.2018.
(151) 11.07.2019.
(732) Пеђа Веселиновић , Александра Белића 10,
Београд, RS
(540)

Ж
Кл. 29: јестиве масти; путер; сухомеснати производи;
репино уље за исхрану; уља за исхрану; павлака
[млечни производ]; сир; млеко; сириште, сирило;
месо; желе од меса; дивљач, која није жива;
кукурузно уље; уље палминих коштица за исхрану;
сусамово уље за исхрану; шунка; јогурт; месни
екстракти; кефир [пиће од млека]; кумис [пиће од
млека]; напици од млека, у којима млеко
преовлађује; сурутка; производи од млека; сланина;
маргарин; животињска мождина, срж, за исхрану;
палмино уље за исхрану; јетрена паштета; маслине;
маслиново уље за исхрану; кобасице; усољено месо;
свињска маст; конзервисана гомољика, тартуф;
живина, која није жива; конзервисане печурке;
кокосово уље за исхрану; јетра; конзервисано месо;
мућена павлака, шлаг; свињетина; месо у конзерви;
паниране кобасице; кисело млеко; сојино млеко;
милк шејк; алое вера за људску исхрану; протеинско
млеко; млечни ферменти за кулинарске намене;
кондензовано млеко; сметана [кисела павлака];
раженка
[ферментисано
печено
млеко];
ферментисано млеко; бадемово млеко за кулинарске
сврхе; пиринчано млеко; млеко у праху; замрзнутосушено месо; лиофилизовано месо; дехидрисано
месо; овсено млеко; екстра девичанско маслиново
уље за исхрану; виршле; виршле у кукурузном тесту
на штапићу; замене за млеко; бадемово млеко; млеко
од киририкија; кокосово млеко за кулинарску
употребу; напици на бази кокосовог млека;
пиринчано млеко за кулинарску употребу; напици на
бази бадемовог млека; напици на бази млека од
кикирикија; црева за кобасице, природна или
вештачка.
(111) 77277
(210) Ж- 2019-561

(181) 12.04.2029.
(220) 12.04.2019.
(151) 15.07.2019.

(300) 076850 04.02.2019. JM.
(732) Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, , CH-1701
Fribourg, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

See Brilliantly

(531) 05.03.06; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, црвена и бела

ЗИС / RS / IPO

(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.
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Ж
Кл. 9: апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за
вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати
и
инструменти
за
провођење,
прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји;одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати,
уређаји и производи за сексуалне активности.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 37: грађевинско конструисање; поправљање;
услуге инсталирања (постављања)и поправљања
(одржавања)
офталмолошких
апаратa
и
инструмената.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 77278
(210) Ж- 2019-272

(181) 22.02.2029.
(220) 22.02.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) SZUTR "VREMEPLOV-KOLAČIĆ"
preduzetnika Nemanje Kovačića, Владимира
Николића 2, 21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.06; 29.01.07
(591) тамно браон (RGB: R 52, G 26 и B 20), светло
браон (RGB: R 201, G 136 и B 103), бела (RGB: R 0,
G 0, B 0)
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(511) Кл. 30:
колачи,торте; колачи, торте од
чоколаде; колачи, торте од бадема, колачи, торте од
бисквита; колачи, торте од житарица; колачи, торте
од пиринча; колачи, торте од прженог теста;
колачићи, торте од од бадема ( слатка пецива); кремпите; кроасани; марципан; мафини.
(111) 77279
(210) Ж- 2019-267

(181) 21.02.2029.
(220) 21.02.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) MONA PLAZA d.o.o. Beograd-Stari Grad,
Цара Уроша 62-64, Београд, RS
(540)

(531) 26.11.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.07.01; 28.05.00
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
кондиторски
производи;
чоколада;
бомбоне;
сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед,
меласа.
(111) 77280
(210) Ж- 2019-558

(181) 12.04.2029.
(220) 12.04.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) C&A AG , c/o COFRA Holding AG,
Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

kids4tomorrow
(511) Кл. 18: кожа; имитације коже; торбе; пртљаг;
ранчеви; школске торбе; торбе за куповину;
неформалне торбе; спортске торбе; торбе за плажу;
ручне торбице; женске ташне; мрежасте ташне од
метала; џепни новчаници; футроле за кључеве;
козметичке торбице (празне); сандуци и путничке
торбе;
кишобрани
и
сунцобрани.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: услуге малопродаје у вези са кожом,
имитацијом коже, торбама, пртљагом, ранчевима,
школским
торбама,
торбама
за
куповину,
неформалним торбама, спортским торбама, торбама
за плажу, ручним торбицама, женским ташнама,
мрежастим
ташнама
од
метала,
џепним
новчаницима, футролама за кључеве, козметичким
торбицама (празним), сандуцима и путничким
торбама, кишобранима и сунцобранима; услуге
малопродаје у вези са одећом, обућом, покривалима
за главу; услуге онлајн малопродаје у вези са кожом,
ЗИС / RS / IPO
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имитацијом коже, торбама, пртљагом, ранчевима,
школским
торбама,
торбама
за
куповину,
неформалним торбама, спортским торбама, торбама
за плажу, ручним торбицама, женским ташнама,
мрежастим
ташнама
од
метала,
џепним
новчаницима, футролама за кључеве, козметичким
торбицама (празним), сандуцима и путничким
торбама, кишобранима и сунцобранима; услуге
онлајн малопродаје у вези са одећом, обућом,
покривалима за главу.
(181) 09.04.2029.
(220) 09.04.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100
Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 27.05.01; 27.05.21
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхране) за
људе и животиње.
(111) 77283
(210) Ж- 2019-554

(181) 12.04.2029.
(220) 12.04.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 77281
(210) Ж- 2019-537

DAXPRENAR
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 77284
(210) Ж- 2019-105

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Драгана Ракића 051/3, Земун-Београд, RS i
Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS
(740) Александар Илић, адвокат, Светогорска 33/3,
Београд
(540)

(531) 08.01.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црна, бела.
(511) Кл. 30: немедицински кондиторски производи
; чоколада; чоколадни кондиторски производи;
слаткиши од шећера; пекарски производи, бисквити,
кекси, брауни колачи, колач од сира (чизкејк),
мрвице од кекса, пите, коре за пите; десерти,
расхлађени десерти; колачи; топла чоколада.

(531) 27.05.01; 27.05.21
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхране) за
људе и животиње.

(111) 77282
(210) Ж- 2019-104

(111) 77285
(210) Ж- 2019-314

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Драгана Ракића 051/3, Земун-Београд, RS i
Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS
(740) Александар Илић, адвокат, Светогорска 33/3,
Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(181) 01.03.2029.
(220) 01.03.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) INTERALDICOM export-import d.o.o., Ивана
Сенковића 51, 11273 Батајница, RS
(540)
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Ж
(531) 26.05.12; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.02
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултypи и шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; смеше за гашење пожара и за спречавање
пожара; препарати за каљење и заваривање; материје
за штављење животињске коже и крзна; лепљиве
супстанце које се употребљавају у индустрији;
гитови и друге материје за пуњења; компост, стајска
ђубрива, ђубрива; биолошки препарати за употребу у
индустрији и науци.
Кл. 4: индустријска уља и масти, восак; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и
фитиљи за осветљавање.
Кл. 7: машине, машински алати, електрични алати;
мотори, осим за сувоземна возила; машинске
спојнице и трансмисиони елементи, осим за
сувоземна возила; пољопривредне справе, осим
ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне
справе осим оних којима се ручно управља;
инкубатори за јаја; аутоматске машине за продају.
(111) 77286
(210) Ж- 2019-219

(181) 13.02.2029.
(220) 13.02.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Мирко Пурић, Попуцке-Иверак б.б., 14000 Ваљево, RS
(540)

(531) 01.13.10; 01.15.07; 26.01.02; 27.05.17
(591) црвена, бела, жута, зелена, плава, црна.
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати.
(111) 77287
(210) Ж- 2019-445

(181) 22.03.2029.
(220) 22.03.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeokgu, Daejeon, KR
(740) Адвокат Душко М. Мајкић, Студентски трг 4,
11000 Београд
(540)

BLOOMING
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(511) Кл. 34: дуван; цигарете; цигаре; бурмут; папир
за цигарете; луле, које нису направљене од
племенитих метала; филтери за цигарете; табакере,
које нису направљене од племенитих метала;
торбице за дуван; упаљачи за цигарете, који нису
направљени од племенитих метала; шибице; чистачи
за луле; пепељаре за пушаче, које нису направљене
од племенитих метала; секачи за цигаре.
(111) 77288
(210) Ж- 2019-505

(181) 04.04.2029.
(220) 04.04.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) KIND LLC, 1372 Broadway, New York,
New York 10018, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

BE-KIND, give it a try
(511) Кл. 29: плочице на бази орашастих плодова и
семенки; хранљиве плочице на бази прерађеног воћа
и орашастих плодова; грицкалице на бази млечних
производа; јогурт; сир; грицкалице које садрже
прерађено поврће; грицкалице на бази кромпира и
слатког кромпира; грицкалице на бази воћа;
грицкалице на бази орашастих плодова и семенки;
намази на бази орашастих плодова; прерађено воће
(укључујући орашасте плодове); орашасти плодови;
суво воће; воћни дезерти; дехидрирано воће;
грицкалице на бази орашастих плодова; млечни
производи; посластице од млечних производа; пића
на бази млека; дезерти са јогуртом; пића са јогуртом;
желеи; џемови; компоти; намази од воћа и поврћа.
Кл. 30: гранола; грицкалице од граноле; плочице на
бази граноле; гранола мешавине; житарице и
производи од житарица; грицкалице на бази
житарица; плочице од житарица и енергетске
плочице; плочице од житарица са високим садржајем
протеина; слане грицкалице на бази брашна,
житарица, пиринча, млевеног кукуруза, кукурузног
брашна, брашна од кромпира и поврћа у праху; кафа;
јестиви лед, замрзнути јогурт, сладолед; шербети
(замрзнути), сорбе (замрзнути); гуме за жвакање;
пецива; мусли; ароме за напитке, изузев
есенцијалних уља; сосеви (додаци храни); умаци за
грицкалице (сосеви); прашкови за сладолед; ароме за
храну изузев есенцијалних уља; препарати за
учвршћивање шлага; слатки сирупи за преливе;
брашно.
(111) 77289
(210) Ж- 2019-400

(181) 15.03.2029.
(220) 15.03.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адријана Деспотовић, Рада Кондића 201,
Нови Сад, Футог
(540)

(531) 05.01.19; 26.01.15; 26.01.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) розе, бела.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати. витамини; витамински
додаци у таблетама за справљање газираних
напитака када се помешају са водом; витамински
препарати*; витамински препарати и супстанце;
витаминско минерални дијететски додаци исхрани;
витаминско минерални додаци исхрани.
Кл. 32:
селтзер вода; ароматизована вода;
ароматизована минерална вода; безалкохолна пића;
вода за пиће; воде [пића]; воћни коктели,
безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се
користе за припрему напитака; воћни напици; воћни
напици
и
воћни
сокови;
воћни
нектар
[безалкохолни]; воћни пунч, безалкохолни; воћни
сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода;
газирана минерална вода; газирани воћни сокови;
гуарана напици; енергетска пића; изворска вода;
изотоници; кокосова вода [напитак]; коктели,
безалкохолни;
коле
[безалкохолна
пића];
концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум
вода; минерална вода [пиће]; минералне и газиране
воде и остали безалкохолни напици; минералне и
содне воде; напици за спортисте обогаћени
протеинима; напици са укусом воћа; негазирана
безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна пића;
сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода за
пиће.
(111) 77290
(210) Ж- 2019-320

(181) 05.03.2029.
(220) 05.03.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Sole-Mizo Zrt., Budapesti út 6., 6728 Szeged, HU
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11000 Београд
(540)

Ж
(111) 77291
(210) Ж- 2019-321

(181) 05.03.2029.
(220) 05.03.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Sole-Mizo Zrt., Budapesti út 6., 6728 Szeged, HU
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11000 Београд
(540)

(531) 02.03.12; 02.03.17; 03.04.02; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.07
(591) Pantone 1205, црвена-Pantone 485, браонPantone 168, зелена-Pantone 347.
(511) Кл. 29: млеко и млечни производи.
(111) 77292
(210) Ж- 2019-328

(181) 06.03.2029.
(220) 06.03.2019.
(151) 15.07.2019.
(732) Carlsberg Srbija d.o.o., Пролетерска 17, 21413,
Челарево, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.05.02; 26.05.06; 26.05.15; 26.05.16; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) бела, тамно плава, светло плава, сива, окер,
црна, златна.
(511) Кл. 32: пиво.

GAZDA
(511) Кл. 29: млеко и млечни производи.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.06.2019. до 15.07.2019. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 11916
промењена је у COLAS , 1 rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paris, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 14585
промењена је у ROHM & HAAS COMPANY, 400
Arcola Road, Collegeville PA 19426, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 18304
промењена је у W.R GRACE & CO.-CONN., 7500
Grace Drive, Columbia, MD 21044, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 23879
промењена је у ADT Services GmbH, Victor-vonBruns-Str. 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 23879
промењена је у Simplex Time Recorder LLC, 155
Federal Street, Suite 700, Boston, MA 02110, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 33308
промењена је у Kentucky Fried Chicken International
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024,
US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 33325
промењена је у Virgin Enterprises Ltd, THE
BATTLESHIP BUILDING, 179 HARROW ROAD,
W26NB LONDON, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 34671
промењена је у Iconix Luxembourg Holdings SARL,
42-44, avenue de la Gare, L-1610, Luxembourg, LU;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35754
промењена је у KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO
SHO trading also as Kobe Steel, Ltd., 2-4, WakinohamaKaigandori, 2-chome Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan
651-8585, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35889
промењена је у Isadora AB, HOJDRODERGATAN 26,
S-212 39 MALMO, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45214
промењена је у BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.,
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 45653
промењена је у Marchon Eyewear, Inc. , 201 Old Country
Road, Third Floor Melville, New York 11747, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45677
промењена је у Northrop Grumman Innovation
Systems, Inc., 4700 Nathan Lane, MN07-LW58,
Plymouth, MN 55442, , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45803
промењена је у Syngenta Limited, Jealott's Hill
International Research Centre, RG42 6EY, Bracknell,
Berkshire, United Kingdom, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45927
промењена је у TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, California 90035, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46016
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705 , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46078
промењена је у MARCHON EYEWEAR, INC., 201
Old Country Road, Third Floor, Melville, New York
11747, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47410
промењена је у SANOFI PASTEUR, 14, Espace Henry
Vallée, 69007 Lyon, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 52554
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705 , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53873
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705 , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58438
промењена је у Kia Motors Corporation, 12, Heolleungro, Seocho-gu, Seoul, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59202
промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм
5А, 11080 Земун, Београд, RS;
ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 59257
промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм
5А, 11080 Земун, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59553
промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм
5А, 11080 Земун, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60074
промењена је у Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd
Street , 10017 New York, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60075
промењена је у Wyeth LLC , 235 East 42nd Street,
New York, NY 10017, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60076
промењена је у Wyeth LLC, 235 East 42nd Street,
10017 New York, NY, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60172
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60728
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.,
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60762
промењена је у PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм
5А, 11080 Земун, Београд , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60888
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60954
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61034
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61096
промењена је у Clover Serbia d.o.o. , Rade Končara 1,
21131 Petrovaradin, , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61129
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61426
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;
ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 61908
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62378
промењена је у DECO-CAKE DOO Kruševac, Jasički
put 25, 37000 Kruševac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63659
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63924
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64074
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64461
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64724
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.,
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66156
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66157
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67093
промењена је у REMONT-KOTLOGRADNJA d.o.o.,
Srpskog husarskog puka 48, sprat 2, stan 9, BeogradPalilula, RS and KOTLOINVEST d.o.o., Srpskog
husarskog puka 48, sprat 2, stan 9, Beograd-Palilula, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67201
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67531
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705 , US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 69798
промењена је у NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9,
21220 Бечеј, RS;

За жиг бр. 24487 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72812
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705 , US;

За жиг бр. 33012 извршен је пренос на Prevent
Holding GmbH, Hannoversche Str. 2, 38448 Wolfsburg,
DE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72949
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74226
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705 , US;

За жиг бр. 34044 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 35342 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 35343 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74386
промењена је у SKOCHYPSTIKS DOO BEOGRADNOVI BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића
165, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 36094 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74681
промењена је у SANOFI PASTEUR, 14, Espace Henry
Vallée, 69007 Lyon, FR;

За жиг бр. 36096 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

Промена пренос права

За жиг бр. 36097 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 18342 извршен је пренос на
Houghton Technical Corp. (a Delaware corporation),
1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington, Delaware
19805, US;

За жиг бр. 36098 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 23149 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 36099 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 23150 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 36100 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 23151 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 36101 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, Београд, RS;

За жиг бр. 23879 извршен је пренос на ADT
Services AG, Victor-von-Bruns-Str. 21, 8212 Neuhausen
am Rheinfall, CH;

За жиг бр. 36102 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 23879 извршен је пренос на Tyco
Fire & Security GmbH, Victor-von-Bruns-Str. 21, 8212
Neuhausen am Rheinfall, CH;

За жиг бр. 36103 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
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За жиг бр. 36105 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42355 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 36106 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42357 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 36321 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42358 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42304 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42359 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42305 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42360 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42307 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42361 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42308 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42363 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42309 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42412 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42310 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42838 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42313 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42950 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42351 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43120 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42352 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43196 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42353 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43234 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 42354 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43235 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
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За жиг бр. 43236 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 44080 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43376 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 44109 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43414 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 44347 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43475 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 44471 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43476 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 44472 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43606 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 44473 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43607 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 44557 извршен је пренос на Trestles
IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., West Newton,
MA 02465, US;

За жиг бр. 43798 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 45250 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43799 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 45251 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43800 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 45253 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43801 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 46768 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43802 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 48224 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 43846 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 55954 извршен је пренос на Lévai
Holding Kft., 2111 Szada, Ipari park út 12-14, HU;

За жиг бр. 43847 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
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За жиг бр. 57064 извршен је пренос на
WINWIN
RETAIL
DOO
ČAČAK,
Bulevar
Oslobodilaca Čačka 78g, 32000 Čačak, RS;
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За жиг бр. 58318 извршен је пренос на KOLID
D.O.O., Vladimira Popovića 22/3/12, 11000 Beograd, RS;
За жиг бр. 59094 извршен је пренос на
LifeScan
IP
Holdings,
LLC
(Delaware limited liability company), 360 North
Crescent Drive, Beverly Hills, California 90210, US;
За жиг бр. 59354 извршен је пренос на Lévai
Holding Kft., 2111 Szada, Ipari park út 12-14, HU;
За жиг бр. 59997 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 65873 извршен је пренос на
WINWIN
RETAIL
DOO
ČAČAK,
Bulevar
Oslobodilaca Čačka 78g, 32000 Čačak, RS;

Ж
За жиг бр. 73283 извршен је пренос на Ellis
Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 74386 извршен је пренос на Saša
Ševo, Alekse Šantića 22b, 25230 Kula, RS;
За жиг бр. 75281 извршен је пренос на Unisol
d.o.o., Autoput Beograd-Novi Sad 100b, RS;
За жиг бр. 75301 извршен је пренос на Unisol
d.o.o., Autoput Beograd-Novi Sad 100b, RS;
За жиг бр. 75759 извршен је пренос на
JOSPER, S.A.U., Gutenberg, 11. Pol. Ind. Mas Roger,
E-08397 Pineda de Mar (Barcelona), ES;
Упис лиценци

За жиг бр. 67712 извршен је пренос на Goran
Bogićević PR, Bionys Bogi, Nikole Pašića 22, 11319
Krnjevo, RS;
За жиг бр. 67970 извршен је пренос на Fertico
d.o.o., Bulevar 12. Februar bb, 18000 Niš, RS;
За жиг бр. 68382 извршен је пренос на Delphi
Technologies IP Limited, Erin Court, Bishop's Court
Hill, St. Michael , BB;
За жиг бр. 68773 извршен је пренос на Ipsen
Consumer HealthCare, 65, quai Georges Gorse, 92100
Boulogne-Billancourt, FR;
За жиг бр. 68850 извршен је пренос на Ipsen
Consumer HealthCare, 65, quai Georges Gorse, 92100
Boulogne-Billancourt, FR;
За жиг бр. 69456 извршен је пренос на COOPER
S.A., 64 Aristovoulou Street, 11853 Athens, GR;
За жиг бр. 71170 извршен је пренос на Costas
d.o.o., Раде Кончара 1, Петроварадин, Нови Сад, RS;
За жиг бр. 71921 извршен је пренос на
Telegram Systems LLP, 8 Kean Street, London, WC2B
4AS, UK;

За жиг бр. 48350 уписана је лиценца на
Walmart Inc. (a Delaware Corporation), 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716, US;
За жиг бр. 48351 уписана је лиценца на
Walmart Inc. (a Delaware Corporation), 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716, US;
За жиг бр. 74633 уписана је лиценца на
АNETA DINIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA
PELETISSIMO LESKOVAC, Južnomoravskih brigada
325, Leskovac, RS;
За жиг бр. 76207 уписана је лиценца на Green
Cola Bottling International Ltd, Strati Myrivili 5,
Strovolos 2046, Nicosia , CY;
За жиг бр. 76208 уписана је лиценца на Green
Cola Bottling International Ltd, Strati Myrivili 5,
Strovolos 2046, Nicosia , CY;
За жиг бр. 76209 уписана је лиценца на Green
Cola Bottling International Ltd, Strati Myrivili 5,
Strovolos 2046, Nicosia , CY;
За жиг бр. 76462 уписана је лиценца на Agro
Development d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
86, RS;

За жиг бр. 72670 извршен је пренос на KOLID
D.O.O. , Владимира Поповића 22/3/12, 11000
Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 22/2019 – 25/2019 (13.06.2019. – 04.07.2019.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1473000
(151) 13.04.2019
(540)

(732) JINAN YIHUA
TRIBOLOGY TESTING
TECHNOLOGY CO.,
LTD
(511) 09
(111) 1473039
(151) 11.04.2019
(540)

(732) TUI AG
(511) 39 41 43

CLAMADEN

(111) 1473024
(151) 02.05.2019
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

CHROMASILK
(732) Henkel
Corporation
(511) 03
(111) 1473027
(151) 25.04.2019
(540)

MoreThanBeauty
(732) KATAPULT,
družba za spodbujanje
podjetništva, d.o.o.
(511) 03 18 25
(111) 1473032
(151) 10.01.2019
(540)

(111) 1473040
(151) 11.04.2019
(540)

CLADAXXA
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1473044
(151) 10.01.2019
(540)

(732) GANZHOU
NANKANG DISTRICT
JIN HAI FURNITURE
CO.,LTD.
(511) 20
(111) 1473123
(151) 27.11.2018
(540)
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(732) GLOBAL
ENERGY
INTERCONNECTION
DEVELOPMENT AND
COOPERATION
ORGANIZATION
(511) 04 07 09 35 37
39 42
(111) 1473142
(151) 13.08.2018
(540)

W&H med
(732) W & H
Deutschland GmbH
(511) 07 09 10 11
(111) 1473145
(151) 14.05.2019
(540)

(732) BEIJING
DEEPCOOL SCI-TECH
CO.,LTD.
(511) 09

(732) SHENZHEN
KING QUENSON
INDUSTRY CO.,LTD.
(511) 05
(111) 1473180
(151) 09.04.2019
(540)

(732) Alcon Inc.
(511) 05 09 10 35 37
41
(111) 1473184
(151) 10.05.2019
(540)

NAUI
(732) National
Association of
Underwater Instructors
(511) 41
(111) 1473188
(151) 05.04.2019
(540)

(111) 1473163
(151) 17.04.2019
(540)
(732) Egorov Alexey
Vladimirovich
(511) 03 35
(111) 1473191
(151) 23.01.2019
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(540)

(732) Heidi Chocolat
Suisse SA
(511) 05 30 35

(732) ARTEMIOS
SIDERAKIS
(511) 41

(111) 1473287
(151) 18.04.2019
(540)

(111) 1473362
(151) 26.02.2019
(540)

FORTNITE

(732) OnTime
Management GmbH
(511) 35 36 41
(111) 1473197
(151) 17.04.2019
(540)

(732) Heidi Chocolat
Suisse SA
(511) 05 30 35
(111) 1473290
(151) 22.03.2019
(540)

(732) KOÇKAR
MAKİNA KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 03
(111) 1473203
(151) 03.04.2019
(540)

(732) HEBEI
ZHONGFEITONG
NETWORK
TECHNOLOGY CO.,
LTD
(511) 09 35 42
(111) 1473230
(151) 09.04.2019
(540)

(732) Alcon Inc.
(511) 05 09 10 35 37
41
(111) 1473266
(151) 18.04.2019
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) Epic Games, Inc.
(511) 03 06 08 09 14
16 18 20 21 24 25 26
28 41 42
(111) 1473414
(151) 27.12.2018
(540)

(111) 1473455
(151) 12.02.2019
(540)

(732) SEAVUS DOOEL
Skopje
(511) 09 41 42
(111) 1473456
(151) 14.11.2018
(540)

INNOCARE
(732) MONTEI
CONSULTING INC.
(511) 03 05
(111) 1473457
(151) 03.04.2019
(540)

(732) ZHEJIANG
FANYUN YOUSHANG
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 06 11
(111) 1473328
(151) 17.04.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1473334
(151) 27.12.2018
(540)

(732) KİĞILI GİYİM
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1473357
(151) 14.03.2019
(540)

(732) KİĞILI GİYİM
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1473433
(151) 05.02.2019
(540)

(732) MEDI Kabel GmbH
(511) 09 17
(111) 1473459
(151) 23.04.2019
(540)

(732) Quanzhou Tongli
Bags Manufacture
Co.,Ltd
(511) 18
(732) WTM
Establishment
(511) 33

(111) 1473470
(151) 14.01.2019
(540)

(111) 1473435
(151) 15.02.2019
(540)

WE PROMISE
HAPPINESS TO
THE WORLD
WITH EVERY
BITE

(732) Elektro Jurić d.o.o.
(511) 09 11
(111) 1473482
(151) 26.04.2019
(540)

(732) YILDIZ
HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 30 35

129

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

Ж
(732) Sellita Watch Co
S.A.
(511) 14 40

(732) Sellita Watch Co
S.A.
(511) 14 40

(111) 1473513
(151) 23.04.2019
(540)

(111) 1473531
(151) 05.12.2018
(540)

GRAWE

(732) Beijing
Huijutianxia Investment
Co., Ltd.
(511) 35
(111) 1473518
(151) 20.03.2019
(540)

(732) Grazer
Wechselseitige
Versicherung AG
(511) 16 35 36 37 41
42
(111) 1473566
(151) 29.03.2019
(540)

(111) 1473519
(151) 07.02.2019
(540)

Roymonds
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1473611
(151) 21.03.2019
(540)

Fruits Tastilicious
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1473650
(151) 20.02.2019
(540)

HARMONY-IN-LAB
(732) Roche Diagnostics
GmbH
(511) 09 42

(111) 1473595
(151) 21.03.2019
(540)

(732) FOURNARAKIS
VIOMICHANIKA
ERGALEIA ANONYMI
TECHNIKI ETAIREIA
(511) 06

(732) ELISANA
S.A.R.L.
(511) 12 20 35

(111) 1473577
(151) 21.03.2019
(540)

(111) 1473671
(151) 07.05.2019
(540)

OCTASPRING

ATORSTILOL
(732) BIOFARMA
(511) 05
(111) 1473683
(151) 06.05.2019
(540)

(732) SQM Europe,
naamloze vennootschap
(511) 01 42 44

ATORPRELOL

(111) 1473525
(151) 11.04.2019
(540)

(732) NewBreath Sàrl
(511) 05 29
(111) 1473530
(151) 26.04.2019
(540)

(732) BIOFARMA
(511) 05
(732) Barry Callebaut
Nederland B.V.
(511) 30
(111) 1473578
(151) 01.04.2019
(540)

MUSTAD
(732) MUSTAD S.P.A.
(511) 06
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(540)

LIPERSTILOL
(732) BIOFARMA
(511) 05
(111) 1473705
(151) 16.04.2019
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1473719
(151) 03.05.2019
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1473725
(151) 08.05.2019
(540)

FLY
(732) F&I Energy AG
(511) 32 33
(111) 1473736
(151) 04.03.2019
(540)

(732) Porsche Bank
Aktiengesellschaft
(511) 35 36 37 39
(111) 1473760
(151) 29.01.2019
(540)

(111) 1473685
(151) 03.05.2019
(540)

POWERstick
Jet200
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO.,
LTD.
(511) 07
(111) 1473689
(151) 07.05.2019

(732) Elisabeth DrzaicLang
(511) 35 38 41 42
(111) 1473796
(151) 23.01.2019
(540)

LIV
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(732) EDNOLITCHNO
DRUJESTVO S
OGRANITCHENA
OTGOVORNOST
"FINANSKONSULT"
(511) 34
(111) 1473805
(151) 03.01.2019
(540)

MYCOTEST
(732) G.
PAPANIKOLAOU &
SIA E.E.
(511) 01 05 09 10 42
44
(111) 1473809
(151) 03.04.2019
(540)

NAKB
(732)
Vermeerderingstuinen
Nederland B.V.
(511) 31 35 44

(540)

(732) KUASAR
KUYUMCULUK YAPI
SANAYI VE TIC. LTD.
STI.
(511) 03 09 14 18 25
35

Ж
(732) Bank of America
Corporation
(511) 09 36 42
(111) 1473989
(151) 27.02.2019
(540)
(732) Matija d.o.o.
(511) 03 05 30
(111) 1474050
(151) 03.05.2019
(540)

(111) 1473953
(151) 23.01.2019
(540)

(732) ROKMAR d.o.o.
(511) 30 35 43
(111) 1473960
(151) 25.01.2019
(540)

(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1474006
(151) 07.05.2019
(540)

SCENT CROWN

(111) 1473832
(151) 13.03.2019
(540)

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

(732) LILI FAN
(511) 08 11

(111) 1474011
(151) 13.05.2019
(540)

(111) 1473870
(151) 07.12.2018
(540)

(732) R.B.M. S.p.A.
(511) 06 07 09 11 17
20
(111) 1473971
(151) 28.12.2018
(540)

Fortify FHC
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 40 44 45
(111) 1473905
(151) 28.12.2018
(540)

Fortify IHC
(732) Tekro, spol. s r.o.
(511) 05 31
(111) 1473925
(151) 14.02.2019

ЗИС / RS / IPO

(732) Tekro, spol. s r.o.
(511) 05 31
(111) 1473977
(151) 06.05.2019
(540)

(111) 1474033
(151) 13.05.2019
(540)

(732) Matija d.o.o.
(511) 03 05 30

(732) UPL EUROPE
LTD
(511) 01 05
(111) 1474056
(151) 07.05.2019
(540)

OCEAN VIBE
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1474062
(151) 26.02.2019
(540)

(111) 1474017
(151) 10.12.2018
(540)

Casino Queen
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1474027
(151) 07.05.2019
(540)

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

(732) KALOIAN
GEORGIEV
(511) 05 30 35
(111) 1474094
(151) 17.04.2019
(540)

PLANAR
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(732) Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
(511) 06 19
(111) 1474108
(151) 06.02.2019
(540)

(732) CAMINITI
DOMENICO
(511) 11 14 20 21
(111) 1474114
(151) 29.11.2018
(540)

(540)

(732) HENAN JINDAN
LACTIC ACID
TECHNOLOGY CO.,
LTD
(511) 01
(111) 1474145
(151) 14.12.2018
(540)

(732) UNILINKS EOOD
(511) 29 30 31 35

(111) 1474162
(151) 05.04.2019
(540)

(732) Grow Green Pty
Ltd.
(511) 31
(111) 1474282
(151) 18.01.2019
(540)

(732) AYDINOĞLU
TEKSTİL
KONFEKSİYON İÇ VE
DIŞ TİCARET
SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25 35

(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 35 42
(111) 1474301
(151) 12.03.2019
(540)

(111) 1474211
(151) 30.04.2019
(540)

(111) 1474147
(151) 30.11.2018
(540)

(732) DAR AL TEEB
LTD
(511) 03
(111) 1474119
(151) 22.03.2019
(540)

(732) JIANGXI SAN
MU FURNITURE
INDUSTRY CO.,LTD.
(511) 20
(111) 1474120
(151) 23.01.2019
(540)

(732) JIANGXI SHUN
YI FURNITURE
CO.,LTD.
(511) 20
(111) 1474126
(151) 17.05.2019
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(732) SEGAFREDO
ZANETTI COFFEE
SYSTEM S.P.A.
(511) 30 32
(111) 1474150
(151) 28.11.2018
(540)

(732) Healy International AG
(511) 09 10

(732) VAN XUAN
FMCG INVESTMENT
COMPANY LIMITED
(511) 03

(111) 1474217
(151) 18.12.2018
(540)

(111) 1474336
(151) 04.04.2019
(540)

(732) MAXHOF
GRUPPE D.O.O.
(511) 03 07 09 11
(111) 1474231
(151) 07.02.2019
(540)

SQM
(732) SQM Europe,
naamloze vennootschap
(511) 01 42 44
(111) 1474254
(151) 14.02.2019
(540)

(732) LIBRA HOLDING
S.R.L.
(511) 02 19 37

(732) «ORIS» Company»
LLC
(511) 03 05 06 18 20
21 28 31
(111) 1474344
(151) 05.03.2019
(540)

(732) BOSUN TOOLS
CO., LTD.
(511) 03 07
(111) 1474350
(151) 02.04.2019
ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

RAINTUNES
(732) Hansgrohe SE
(511) 03 09 11

(732) TD TECH
LIMITED
(511) 09 38 42

(732) JIANGXI SAN
YOU FURNITURE
CO.,LTD.
(511) 20

(111) 1474392
(151) 02.05.2019
(540)

(111) 1474525
(151) 27.02.2019
(540)

AIRPOWER
(732) APPLE INC.
(511) 09
(111) 1474403
(151) 04.02.2019
(540)

(732) TIL PLETERSKI
(511) 29 30 43
(111) 1474426
(151) 11.01.2019
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 01 02 03 04 06
07 08 09 10 11 12 16
17 18 19 20 21 22 24
25 26 27
(111) 1474534
(151) 25.01.2019
(540)

(732) DAGARD
(511) 01 06 11 17 19
20 37

(732) KARELIA
TOBACCO COMPANY
INC
(511) 34

(732) BIOTON S.A.
(511) 01 03 05 10 35
42 44

(111) 1474472
(151) 01.04.2019
(540)

(111) 1474556
(151) 29.05.2019
(540)

(111) 1474507
(151) 29.01.2019
ЗИС / RS / IPO

(732) DIATECH
HOLDING S.p.A.
(511) 01 16
(111) 1474578
(151) 15.01.2019
(540)

PARKSIDE

(111) 1474545
(151) 14.09.2018
(540)

(732) VALENTINO
S.P.A.
(511) 03

(732) LANCOME
PARFUMS ET BEAUTE
& CIE
(511) 03
(111) 1474558
(151) 29.11.2018
(540)

(111) 1474352
(151) 25.02.2019
(540)

TD TECH

Ж
(540)

(732) Grupa LOTOS
S.A.
(511) 04
(111) 1474759
(151) 31.01.2019
(540)

FENIX
(732) BEDNAR FMT
s.r.o.
(511) 07
(111) 1474760
(151) 01.04.2019
(540)

(732) G.V.F.- GIVIEFFE
S.P.A.
(511) 03
(111) 1474639
(151) 15.05.2019
(540)

(732) JT International SA
(511) 34
(111) 1474645
(151) 03.05.2019
(540)

(732) VALENTINO
S.P.A.
(511) 03
(111) 1474763
(151) 28.04.2019
(540)

(732) TAIZHOU
TONGSHENG BRASS
CO., LTD.
(511) 06
(111) 1474775
(151) 05.03.2019
(540)

(732) Nakhla Tobacco
Co S.A.E.
(511) 34
(111) 1474660
(151) 23.10.2018

(732) Spectrumleaf
Cannadips sp. z.o.o.
(511) 05 25 34
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Ж
(111) 1474778
(151) 22.05.2019
(540)

BOFAS
(732) Bank of America
Corporation
(511) 09 36 42
(111) 1474811
(151) 28.03.2019
(540)

(732) LAIZHOU JIELI
INDUSTRIAL CO.LTD
(511) 07

(540)

(111) 1474836
(151) 27.12.2018
(540)

(732) SELECTIO d.o.o.
za upravljanje ljudskim
potencijalima
(511) 35 36 42

(732) REMEDICA
LIMITED
(511) 05
(111) 1474847
(151) 12.03.2019
(540)

(732) Pivka
perutninarstvo d.d.
(511) 29 31 35
(111) 1474817
(151) 17.05.2019
(540)

(732) HAWLE
Armaturen AG
(511) 06 09 11 16 37
40 41 42
(111) 1474873
(151) 31.10.2018
(540)

(732) CAGS TOBACCO
TUTUN VE TUTUN
MAMULLERI SANAYI
VE TICARET ANONIM
SIRKETI
(511) 34
(111) 1474819
(151) 29.03.2019
(540)

(732) Biogena
Naturprodukte GmbH &
Co KG
(511) 05 29 30
(111) 1474877
(151) 09.11.2018
(540)

(732) BOJ OLAÑETA,
S.L.
(511) 07 09 11 21
(111) 1474824
(151) 17.05.2019
(540)

(111) 1474946
(151) 04.03.2019
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(111) 1475054
(151) 01.03.2019
(540)

(111) 1474953
(151) 04.04.2019
(540)

Stölzle Lausitz
(732) Stölzle Lausitz GmbH
(511) 21 35 40
(111) 1474984
(151) 04.04.2019
(540)

Hyper Fruits
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1475013
(151) 22.02.2019
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 04 09 16 21 25
26 35 37 40 42
(111) 1475019
(151) 15.05.2019
(540)

(732) Axle Fashion Limited
(511) 33 43

(732) ALSTOM
(511) 09 12 37 42

(732) CERAMICHE
MARCA CORONA
S.P.A.
(511) 19 20

(111) 1475045
(151) 07.03.2019
(540)

(732) Carlsberg
Breweries A/S
(511) 09
(111) 1475056
(151) 03.04.2019
(540)

(732) YIWU
CHUANMU DAILY
NECESSITIES CO.,
LTD.
(511) 03 05 08 09 10
11 14 16 18 20 21 22
24 26 27 35
(111) 1475102
(151) 16.05.2019
(540)

LIOX
(732) Meditrade GmbH
(511) 09 10 21
(111) 1475116
(151) 12.03.2019
(540)

(732) VAN XUAN
FMCG INVESTMENT
COMPANY LIMITED
(511) 03
(111) 1475122
(151) 11.01.2019

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1475201
(151) 21.02.2019
(540)

Homawave
(732) HOMANN
Holzwerkstoffe GmbH
(511) 16 17 19 20

(732) J. Choo Limited
(511) 03 09 14 18 25
(111) 1475130
(151) 25.03.2019
(540)

GRANDIA
(732)
ARCELORMITTAL
GALATI SA
(511) 06 40

(111) 1475206
(151) 04.03.2019
(540)

(732) CERVA GROUP
a.s.
(511) 09 10 21 25
(111) 1475238
(151) 11.04.2019
(540)

(111) 1475148
(151) 29.03.2019
(540)

(732) FOURNARAKIS
VIOMICHANIKA
ERGALEIA ANONYMI
TECHNIKI ETAIREIA
(511) 02 08 16 17

Ж
(540)

(732) Eye Pharma S.p.A.
(511) 05

(732) VDA DE
MONTEMERLO, S.L.
(511) 09
(111) 1475308
(151) 10.01.2019
(540)

(732) VALEO SERVICE
(511) 09 37 38 39 42
(732) SHANDONG
BEYOND QUALITY
INSPECTION TEST
CO., LTD.
(511) 42
(111) 1475328
(151) 29.01.2019
(540)

(732) Adalya Tobacco
International GmbH
(511) 34

(732) JIANGXI TIAN
LE YUAN FURNITURE
CO., LTD.
(511) 20

(111) 1475281
(151) 14.02.2019
(540)

(111) 1475331
(151) 07.05.2019
(540)

(111) 1475162
(151) 02.04.2019
(540)

Fruits Formidable
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1475191
(151) 07.02.2019
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1475429
(151) 24.05.2019
(540)

(732) Guess? IP Holder
L.P.
(511) 14 35
(111) 1475442
(151) 09.04.2019
(540)

(732) "VELOSIPED"
LTD
(511) 12
(111) 1475489
(151) 05.12.2018
(540)

(732) IBEX Precision
Hunting GmbH
(511) 06 13
(111) 1475299
(151) 20.02.2019
(540)

OCTASENSE
(732) ELISANA
S.A.R.L.
(511) 12 20 24 35

(732) NAU S.p.A.
(511) 09 35

(111) 1475345
(151) 18.04.2019
(540)

(111) 1475303
(151) 27.11.2018

(732) PERNOD
RICARD ITALIA S.P.A.
(511) 33
(111) 1475334
(151) 17.04.2019
(540)

NORMAC

(732) Grazer
Wechselseitige
Versicherung AG
(511) 16 35 36 37 41 42
(111) 1475494
(151) 22.03.2019
(540)

BIKE DAILY
(732) SHIMANO INC.
(511) 09 42
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Ж
(111) 1475501
(151) 20.05.2019
(540)

(732) JUAN ANTONIO
CÁNOVAS CÁNOVAS
(511) 03
(111) 1475544
(151) 24.04.2019
(540)

DINORAM

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG.
(511) 03 04 06 08 09
11 16 21 24 25 27
(111) 1475591
(151) 29.04.2019
(540)

(540)

(732) KWS SAAT SE
(511) 07 09 42

(732) Privatbrauerei
Eichbaum GmbH & Co.
KG
(511) 32

(111) 1475597
(151) 15.05.2019
(540)

(111) 1475690
(151) 29.04.2019
(540)

FIELDEXPLORER

(111) 1471956
(151) 07.02.2019
(540)

(732) Cadolto Modulbau
GmbH
(511) 06 19 36 37 42
43
(111) 1471986
(151) 10.05.2019
(540)

(732) ARKEMA
FRANCE
(511) 01 03 19
(111) 1475549
(151) 03.04.2019
(540)

GLO
(732) British American
Tobacco (Brands)
Limited
(511) 09 14 16 18 25
34
(111) 1475551
(151) 14.05.2019
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 25
(111) 1475565
(151) 30.01.2019
(540)

SLV Lighting Group
(732) SLV GmbH
(511) 09 11 35
(111) 1475566
(151) 12.02.2019
(540)

(732) ECOVACS
ROBOTICS CO., LTD.
(511) 07
(732) ABI Fork Lift
Parts, Inc.
(511) 07
(111) 1475662
(151) 21.02.2019
(540)

(111) 1475699
(151) 29.04.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 03 14 16 18 22
24 25 26 31
(111) 1475672
(151) 27.02.2019
(540)

(732) Kaltenbach
Shotblast & Painting
Systems B.V.
(511) 07 09 37 42
(111) 1475679
(151) 29.04.2019
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(732) Privatbrauerei
Eichbaum GmbH & Co.
KG
(511) 32

(111) 1472014
(151) 13.02.2019
(540)

(732) WENDENG
MAXPOWER TOOLS
GROUP CO., LTD
(511) 08
(111) 1472019
(151) 11.04.2019
(540)

LIBERTAL
(732) Privatbrauerei
Eichbaum GmbH & Co.
KG
(511) 32
(111) 1471925
(151) 17.04.2019
(540)

(732) Alpen Pharma AG
(511) 05 10
(111) 1472040
(151) 17.12.2018
(540)

(732) BYD COMPANY
LIMITED
(511) 12

ЗИС / RS / IPO
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(732) MONO
ELEKTRİK
MALZEMELERİ
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 09 11
(111) 1472061
(151) 02.05.2019
(540)

ISO-CAT
(732) Granovit AG
(511) 31
(111) 1472062
(151) 26.04.2019
(540)

EMBRUNS
D'YLANG
(732) GUERLAIN
(511) 03
(111) 1472069
(151) 02.05.2019
(540)

ISO-DOG

(732) TAYPA TEKSTİL
GİYİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 24 25 35
(111) 1472078
(151) 11.04.2019
(540)

ELEFTERIA
(732) Alpen Pharma AG
(511) 05 10
(111) 1472118
(151) 05.03.2019
(540)

SPRINGER
(732) Springer-Verlag
GmbH
(511) 09 16 35 38 41
42
(111) 1472121
(151) 10.04.2019
(540)

EnVentus

(732) Granovit AG
(511) 31

(732) Vestas Wind
Systems A/S
(511) 07

(111) 1472072
(151) 26.02.2019
(540)

(111) 1472137
(151) 14.11.2018
(540)

(111) 1472074
(151) 24.04.2019
(540)

INCA

(732) SAN MARCO
SELLE S.r.l.
(511) 12
(111) 1472143
(151) 12.03.2019
(540)

(732) Banafood B.V.
(511) 31
(111) 1472076
(151) 11.12.2018
(540)
(732) HOMANIT GmbH
& Co. KG
(511) 17 19 20
ЗИС / RS / IPO

(111) 1472144
(151) 16.05.2019
(540)

ALL ABOUT
CURLS
(732) Zotos International,
Inc.
(511) 03
(111) 1472152
(151) 11.01.2019
(540)

Avant car car
rental
(732) AVANT CAR,
poslovni inženiring,
d.o.o.
(511) 09 35 37 39 41
(111) 1472154
(151) 15.03.2019
(540)

(732) DAL ELEKTRİK
MOTORLARI VE GÜÇ
AKTARIM
SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 07 09 35
(111) 1472156
(151) 13.03.2019
(540)

NLYbyNelly
(732) NLY Scandinavia
AB
(511) 18 25 35

Ж

TELADOC
HEALTH
(732) Teladoc Health,
Inc.
(511) 09 35 42 44
(111) 1472187
(151) 25.10.2018
(540)
(732) MA-FRA S.p.A.
(511) 01 03 04 05 09
12 17 21 25 35 37 41
(111) 1472188
(151) 17.04.2019

(540)

(732) SHENZHEN
FREEMAX TECH
CO.,LTD.
(511) 34
(111) 1472189
(151) 11.01.2019
(540)

Avant car
(732) AVANT CAR,
poslovni inženiring,
d.o.o.
(511) 09 35 37 39 41
(111) 1472191
(151) 22.02.2019
(540)

(732) energy4rent GmbH
(511) 04 11 37 39 40
43 44
(111) 1472194
(151) 09.11.2018
(540)

TRATON
(732) TRATON AG
(511) 12 35 36 38 39 42
(111) 1472242
(151) 15.03.2019
(540)

(732) AVIA
INTERNATIONAL
(511) 09 35 36 37 39
40 42 43 45
(111) 1472247
(151) 17.10.2018
(540)

DIAGNOSTICS IS
POWER
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Ж
(732) bioMérieux
(511) 01 05 09 10 35
37 41 42 44
(111) 1472271
(151) 10.01.2019
(540)

DURAND
PRODUCTION
(732) DURAND
PRODUCTION
(511) 01 03 04
(111) 1472276
(151) 26.02.2019
(540)

(732) GUANGZHOU
VESLEE CHEMICAL
SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 01 02 03 04 17

(111) 1472297
(151) 02.01.2019
(540)

SKENZIA
(732) LEO Pharma A/S
(511) 05 38 42 44

(111) 1472404
(151) 26.02.2019
(540)

(111) 1472342
(151) 02.10.2018
(540)

(732) Lominy d.o.o. za
informatičke i
marketinške usluge
(511) 09 35 42 45
(111) 1472344
(151) 02.01.2019
(540)

(732) LEO Pharma A/S
(511) 05 38 42 44
(111) 1472351
(151) 13.04.2019
(540)

(732) TUI AG
(511) 39 41 43
(111) 1472383
(151) 28.12.2018
(540)

(732) ETAT
FRANÇAIS, représenté
par le COLLEGE DU
RENSEIGNEMENT EN
EUROPE
(511) 41 42 45
(111) 1472445
(151) 06.05.2019
(540)

(732) Tandem Money
Limited
(511) 36
(111) 1472319
(151) 11.12.2018
(540)
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(732) NINGBO
SUPREME
ELECTRONIC
MACHINERY INC.
(511) 07
(111) 1472385
(151) 29.10.2018
(540)

TINECO
(732) Ecovacs Robotics
Co., Ltd.
(511) 07 08 09 10 11 21

CALPRO BOLUS
(732) Bayer Intellectual
Property GmbH
(511) 05
(111) 1472519
(151) 28.03.2019
(540)

STRIDE
(732) GR. SARANTIS
ANONYMI
VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON
ENDYMATON
OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON
EIDON
(511) 03 08
(111) 1472446
(151) 18.02.2019
(540)

(111) 1472302
(151) 28.03.2019
(540)

TANDEM BANK

(111) 1472481
(151) 21.11.2018
(540)

(111) 1472501
(151) 02.05.2019
(540)

LOMINY

ADTRALZA
(732) ETAT
FRANÇAIS, représenté
par le COLLEGE DU
RENSEIGNEMENT EN
EUROPE
(511) 41 42 45

(732) HELVÉCIA
PROTEIN TRADE Kft.
(511) 31

(732) WEIHAI LIYU
INDUSTRIAL CO., LTD
(511) 08
(111) 1472462
(151) 28.03.2019
(540)

(732) SUZHOU
PARSUN POWER
MACHINE CO., LTD.
(511) 07

(732) ZHS IP Europe
Sàrl
(511) 33
(111) 1472528
(151) 01.04.2019
(540)

OBLICRACY
(732) Quantonomics
LCC
(511) 09 35 41 42
(111) 1472545
(151) 26.04.2019
(540)

LIPERPLIXAM
(732) BIOFARMA
(511) 05
(111) 1472554
(151) 29.03.2019
(540)

CONNECT TO
THE WORLD OF
IQOS

ЗИС / RS / IPO
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(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

(540)

(540)

(111) 1472601
(151) 26.04.2019
(540)

(540)

(732) YIWU HAOJIN
IMPORT & EXPORT
CO., LTD.
(511) 18
(732) Teladoc Health,
Inc.
(511) 09 35 42 44

(732) Apple Inc.
(511) 09 42

Ж

(111) 1472683
(151) 03.04.2019
(540)

(111) 1472725
(151) 28.03.2019
(540)

(732) TENRYU
CORPORATION
(511) 28

(732) Zhejiang Merrige
Health Technology Co.,
Ltd
(511) 25
(111) 1472809
(151) 08.05.2019
(540)

(111) 1472728
(151) 24.12.2018
(540)

(111) 1472624
(151) 21.12.2018
(540)

SigTrac
(732) Thales Deutschland
GmbH
(511) 09 38 42
(111) 1472633
(151) 26.03.2019
(540)

(732) Slack
Technologies, Inc.
(511) 09 42
(111) 1472706
(151) 09.05.2019
(540)

DIPI
(732) W2 Company
d.o.o.
(511) 09 14 35
(111) 1472665
(151) 03.10.2018
(540)

(732) JUB d.o.o.
(511) 02
(111) 1472709
(151) 11.04.2019
(540)

(732) ACCOR
(511) 35 36 38 39 41
42 43 44
(111) 1472731
(151) 01.04.2019
(540)

(732) Okaya Power Pvt.
Ltd.
(511) 09
(111) 1472742
(151) 09.05.2019
(540)

TERRATOURA
(732) KRZYSZTOF
ADAMCZYK
(511) 01 02 03 04 06
07 08 09 11 12 16 17
18 19 20 21 22 24 25
26 27 28 35 37
(111) 1472669
(151) 13.03.2019

ЗИС / RS / IPO

(732) DAVANTI
TYRES LIMITED
(511) 12
(732) Valentina Koleva
Georgieva
(511) 32
(111) 1472723
(151) 22.02.2019

(111) 1472780
(151) 08.05.2019

(732) Zhejiang Merrige
Health Technology Co.,
Ltd
(511) 25
(111) 1472811
(151) 15.03.2019
(540)

(732) Eurofima
Europäische Gesellschaft
für die Finanzierung von
Eisenbahnmaterial
(511) 12 35 36
(111) 1472823
(151) 11.02.2019
(540)

CADDY
(732) BEDNAR FMT
s.r.o.
(511) 07
(111) 1472986
(151) 08.04.2019
(540)

IQIRVO
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(732) GENFIT
(511) 05
(111) 1471154
(151) 21.01.2019
(540)

(732) TCL
CORPORATION
(511) 09
(111) 1471175
(151) 06.05.2019
(540)

XPOVI
(732) Karyopharm
Therapeutics Inc.
(511) 05
(111) 1471228
(151) 07.03.2019
(540)
(732) CERAMICHE
MARCA CORONA
S.P.A.
(511) 19 20
(111) 1471243
(151) 11.04.2019
(540)

XULDURO
(732) Entasis
Therapeutics Limited
(511) 05

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

(540)

(111) 1471286
(151) 17.04.2019
(540)

(732) Entasis
Therapeutics Limited
(511) 05

EUBOS IN A
SECOND

XACDURO

(111) 1471408
(151) 21.11.2018
(540)

(732) Dr. Hobein
(Nachf.) GmbH
Medizinische Hautpflege
(511) 03 05
(111) 1471333
(151) 02.05.2019
(540)

PEACE OUT
(732) Peace Out Inc.
(511) 03 05
(111) 1471339
(151) 03.05.2019
(540)

Turbo Action
Brush
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO.,
LTD.
(511) 07

(732) Zhongjiao
Yongsheng Southeast
Asia Latex Products
Stock Co., Ltd,
(511) 17 20
(111) 1471410
(151) 04.01.2019
(540)

(732) EYESYNTH, S.L.
(511) 09 42

THE SCIENCE OF
NATURE

(111) 1471360
(151) 28.03.2019
(540)

(111) 1471431
(151) 25.04.2019
(540)

ROARING HIGH
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(111) 1471363
(151) 11.04.2019

(111) 1471464
(151) 22.01.2019
(540)

(111) 1471481
(151) 12.02.2019
(540)

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

(111) 1471265
(151) 06.05.2019
(540)

(732) NANJING IVECO
AUTOMOBILE CO.,
LTD.
(511) 12

(111) 1471415
(151) 06.08.2018
(540)

CUPRA
TERRAMAR

(732) ŠKODA AUTO
a.s.
(511) 12

(111) 1471450
(151) 05.03.2019
(540)

(732) BLUFIN S.p.A.
(511) 18 24 25

(111) 1471349
(151) 29.04.2019
(540)

VARIOBOARD

(732) Limited Liability
Company
«TrustInvestStroi»
(511) 30

(732) BEIJING
INNOCARE PHARMA
TECH CO., LTD.
(511) 05 35 40 42

(111) 1471256
(151) 29.04.2019
(540)

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

(540)

(732) CAVANNA OLII DI SANDRO
CAVANNA & C. s.n.c.
(511) 29
(111) 1471493
(151) 06.05.2019
(540)

FENNOGUARD
(732) Kemira Oyj
(511) 01
(111) 1471445
(151) 25.02.2019

(732) BEIJING
AUTOMOTIVE GROUP
CO., LTD
(511) 12 37
(111) 1471507
(151) 17.04.2019

ЗИС / RS / IPO
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(540)

Ж

(540)

(732) Wirecard AG
(511) 09 35 36 38 42
45

(732) Takeda GmbH
(511) 05

(732) JUNWU JIANG
(511) 07

(111) 1471509
(151) 04.04.2019
(540)

(111) 1471581
(151) 28.03.2019
(540)

(111) 1471661
(151) 08.05.2019
(540)

JOXMYA

(732) MURATBEY
GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29
(111) 1471720
(151) 18.01.2019
(540)

VIVENDI

(732) FERRERO
INTERNATIONAL S.A.
(511) 25 28 41
(732) POSLOVNI
SISTEM MERCATOR,
d.d.
(511) 33
(111) 1471536
(151) 23.04.2019
(540)

(732) Centrient
Pharmaceuticals
Netherlands B.V
(511) 01 05
(111) 1471538
(151) 26.12.2018
(540)

(111) 1471592
(151) 18.04.2019
(540)

(111) 1471563
(151) 04.02.2019

ЗИС / RS / IPO

(111) 1471666
(151) 29.10.2018
(540)

(732) VIVENDI
(511) 09 28 35 38 41
42 45
(111) 1471737
(151) 21.03.2019
(540)

F_WD
(732) ONWARD
LUXURY GROUP S.r.l.
(511) 18 25

(732) WENZHOU
AKADA FOREIGN
TRADE CO., LTD.
(511) 06
(111) 1471618
(151) 08.01.2019
(540)

(732) Roeckl
Handschuhe &
Accessoires GmbH &
Co. KG
(511) 03 09 14 18 20
24 25 26 35
(111) 1471639
(151) 19.12.2018
(540)

(732) Joint stock
company "Concern
"Kalashnikov"
(511) 02 03 04 06 07
09 11 12 14 21 22 32
33 34 38 41 42 45

(732) JIANGSU FOLEE
MEDICAL
EQUIPMENT CO.,LTD.
(511) 10

(732) Perkins Holdings
Limited
(511) 04 07 09 12 35
37
(111) 1471653
(151) 12.03.2019
(540)

(732) Amica Handel i
Marketing Sp. z o.o.
(511) 07 11 35
(111) 1471700
(151) 13.12.2018
(540)

DEC ECO
TECHNOLOGIES
(732) Dutch Environment
Corporation B.V.
(511) 06 11 17 19
(111) 1471705
(151) 04.04.2019
(540)

(111) 1471826
(151) 17.04.2019
(540)

IALUTEC
(732) Eye Pharma S.p.A.
(511) 03 05
(111) 1471834
(151) 28.02.2019
(540)

INTELYCOAT
(732)
ARCELORMITTAL
GALATI SA
(511) 06 40
(111) 1471847
(151) 05.04.2019
(540)

(732) Mima International
Holdings Limited
(511) 12 18 20
(111) 1471706
(151) 21.02.2019
(540)

(732) JIAXING JOYAN
HOUSEWARE
PRODUCTS CO., LTD
(511) 21
(111) 1471886
(151) 05.04.2019

boon
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(540)

(111) 1471895
(151) 24.12.2018
(540)

(511) 35 36 38 39 41
42 43 44
(111) 1471918
(151) 10.03.2019
(540)

(111) 1471922
(151) 26.04.2019
(540)

HIFIFAST
(732) Jiangsu Xinri EVehicle Co., Ltd.
(511) 12
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(732) ACCOR

(732) ANSHAN
HIFICHEM CO., LTD.
(511) 02 35

(732) JIANGXI JIN RUI
FURNITURE CO., LTD.
(511) 20
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 715510
(540)

(111) 1125404
(540)

"FOSIKA"

(111) 1227772
(540)

(732) BIOVERT, S.L.
(511) 01
(111) 607802
(540)

ANKERJET
(732) Refractory
Intellectual Property
GmbH & Co. KG
(511) 19
(111) 990247
(540)

(732) Robert Bosch
GmbH
(511) 28

(732) SOFT MEDICAL
AESTHETICS
(511) 03 05 10 41 44
(111) 1139404
(540)

HYLO-DUAL
(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 05
(111) 1238929
(540)

SINUPAN
(732) WORLD
MEDICINE İLAÇLARI
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 05

(732) Engelhard
Arzneimittel GmbH &
Co. KG
(511) 05

(111) 1142927
(540)

(111) 972653
(540)

wts

(732) CASTELLO DI
AMA S.R.L. SOCIETÀ
AGRICOLA
(511) 33
(111) 1005206
(540)

(732) Mou Limited
(511) 18
(111) 1010115
(540)

(732) Plaček Pet
Products s.r.o.
(511) 03 05 16 18 20
21 28 31

ЗИС / RS / IPO

(732) WTS
Steuerberatungsgesellsch
aft mbH
(511) 09 16 35 36 45
(111) 1143251
(540)

(732) Andersen Tax LLC
(511) 35 36
(111) 1279709
(540)

HYLO-COMOD
(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 05 10
(111) 1294284
(540)

OZALYS
(732) CCI R&D
(511) 03 25 44
(111) 1301582
(540)

L'OREAL AGE
PERFECT
(732) L'OREAL
(511) 03

(732) ÇANAKÇILAR
SERAMIK SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI
(511) 11 19 21
(111) 1257263
(540)

Evotears

(732) WORLD
MEDICINE İLAÇLARI
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 05

(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 05

(111) 1148450
(540)

(111) 1267008
(540)

(111) 1301776
(540)

DOOM BAR
(732) Sharp's Brewery
Limited
(511) 32
(111) 1301777
(540)

SHARP'S
ATLANTIC
(732) Sharp's Brewery
Limited
(511) 32
(111) 1302275
(540)

SWISSON
(732) SWISSON AG
Walter Rothenbühler
(511) 09 11 42

143

Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

Ж
(111) 1302333
(540)

WOLF ROCK
(732) Sharp's Brewery
Limited
(511) 32
(111) 1315243
(540)

(111) 1338441
(540)

EURIZON
(732) Intesa Sanpaolo S.p.A.
(511) 36
(111) 1339840
(540)

ONPATTRO
(732) Alnylam
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05
(111) 1319740
(540)

(111) 1380467
(540)
(732) TALAGAEVA
ELENA
VLADIMIROVNA
(511) 03
(111) 1381189
(540)

(732) Fondation Maurice
Béjart
(511) 09 16 18 25 35 41
(111) 1340208
(540)

(732) Familia Trading
S.à.r.l.
(511) 25 35
(111) 1323554
(540)

(732) TALAGAEVA
ELENA
VLADIMIROVNA
(511) 03 35

(732) Lemei Chemicals
Co., Ltd.
(511) 02

(732) LTC
ELEKTRONİk
İTHALAT İHRACAT
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 09
(111) 1384458
(540)

(111) 1362562
(540)

(732) CCI R&D
(511) 03 25 44
(111) 1325976
(540)

MACINTOSH

(732) Limited liability
company "Center
instrumentalnoi torgovly"
(511) 08 35
(111) 1371393
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1334583
(540)

(732) Alnylam
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05

(732) TALAGAEVA
ELENA
VLADIMIROVNA
(511) 03
(111) 1409230
(540)

SPLT
(732) SPLITTING
FARES, INC.
(511) 09 38 39 42
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SINOLPAN
(732) Engelhard
Arzneimittel GmbH &
Co. KG
(511) 05
(111) 1421500
(540)

GFG ALLIANCE
(732) GFG ALLIANCE LTD
(511) 06 12 36 37 39
40 41 42 43
(111) 1422118
(540)

BONFIGLIOLI
(732) BONFIGLIOLI
RIDUTTORI S.P.A.
(511) 07 09 12
(111) 1422544
(540)

(732) SIETE
CUARENTA
NATURAL, S.L.
(511) 32
(111) 1422786
(540)
(732) Stafford-Miller
(Ireland) Limited
(511) 05
(111) 1437849
(540)

(111) 1414906
(540)

(111) 1380188
(540)

(732) BÜLENT
BAHADIR
(511) 25 35

(111) 1417558
(540)

(732)
FoshanDongpengSanitar
y Wares Co., Ltd.
(511) 11

(732) SEKISUI
MEDICAL CO., LTD.
(511) 10
(111) 1439881
(540)
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(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1455036
(540)

Ж

(732) Vingroup Joint
Stock Company
(511) 07 09 11 21 35
37 38 42

(732) Vingroup Joint
Stock Company
(511) 07 09 11 21 35
37 38 42

(111) 1460792
(540)

(111) 1469738
(540)

ERSYNGA
(732) NOVARTIS AG
(511) 05

(732) Badoo Media
Limited
(511) 09 35 38 41 42
45

(111) 1456240
(540)

(111) 1462646
(540)

(111) 1471077
(540)

Defacto Fashion
(732) DEFACTO
PERAKENDE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25 35

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1459849
(540)

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1464064
(540)

(111) 1471368
(540)

(540)

(732) SANTOS (Société
par Actions Simplifiée)
(511) 07 08 21
(111) 563184
(540)

MIXEL
(732) MIXEL (société
par actions simplifiée)
(511) 07
(111) 1251057
(540)

MORTIMER
(732) Karola Scheer and
Jürgen Nauditt
(511) 16 35 41

SHARP'S
(732) Sharp's Brewery
Limited
(511) 32
(111) 526413
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80
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Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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Гласник интелектуалне својине 2019/7
Intellectual Property Gazette 2019/7

Д

РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11361
(51) 09-03
(21) Д-99/ 2018
(15) 24.5.2019.
(22) 16.11.2018.
(30) Д-99/ 2018 16.11.2018. RS
(28) 1
(54) AMBALAŽA ZA PAKOVANJE
PREHRAMBENIH PROIZVODA
(73) PANEX-CO DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, Ljubice Ravasi br.
31, 21000 Novi Sad, RS
(72) Ozrenko Nedeljković, 21000 Novi Sad, RS
(74) STAJIĆ TANJGA Branislava, Bulevar oslobođenja 78,
21000 Novi Sad, RS

(11) 11362
(51) 06-08
(21) Д-81/ 2018
(15) 24.5.2019.
(22) 3.10.2018.
(30) Д-81/ 2018 3.10.2018. RS
(28) 1
(54) OFINGER ZA GARDEROBU
(73) NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra Prvog 120,
22300 Stara Pazova, RS

(11) 11363
(51) 23-03
(21) Д-73/ 2018
(15) 24.5.2019.
(22) 13.9.2018.
(30) Д-73/ 2018 13.9.2018. RS
(28) 1
(54) TRAJNOŽAREĆI ŠTEDNJAK NA
ČVRSTO GORIVO
ЗИС / RS / IPO

(73) AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA
INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE, Radnička 1,
17500 Vranje, RS
(72) SIMOVIĆ Dejan, Dragoslava Srejovića 74ž/14,
11000 Beograd, RS

(11) 11364
(21) Д-83/ 2018
(22) 9.10.2018.
(30) Д-83/ 2018 9.10.2018. RS
(28) 1
(54) ČINIJA ZA VOĆE
(73) TODOROVIĆ Stevan i
Natalije 42, 11000 Beograd, RS
11300 Smederevo, RS
(72) TODOROVIĆ Stevan i
Natalije 42, 11000 Beograd, RS
11300 Smederevo, RS

(51) 07-01
(15) 24.5.2019.

ILIĆ Miloš, Kraljice
i Koste Abraševića 20,
ILIĆ Miloš, Kraljice
i Koste Abraševića 20,

(11) 11365
(51) 07-07
(21) Д-15/ 2019
(15) 24.5.2019.
(22) 26.2.2019.
(30) Д-15/ 2019 26.2.2019. RS
(28) 2
(54) 1. KUTIJA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE
2. KUTIJA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE
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(73) DRINA PLASTIKA-86 DOO, Četvrta industrijska 7,
22330 Nova Pazova, RS

(74) GROZA Predrag, Carice Milice 3, 11000 Beograd, RS

(11) 11368
(51) 06-03
(21) Д-63/ 2018
(15) 29.5.2019.
(22) 4.7.2018.
(30) Д-63/ 2018 4.7.2018. RS
(28) 1
(54) STO
(73) PETROVIĆ Nenad, Visokog Stevana 27, 11158 Beograd, RS
(72) PETROVIĆ Nenad, Visokog Stevana 27, 11158 Beograd, RS

(11) 11366
(51) 08-03
(21) Д-84/ 2018
(15) 24.5.2019.
(22) 10.10.2018.
(30) Д-84/ 2018 10.10.2018. RS
(28) 1
(54) MULTIFUNKCIONALNA ALATKA
SEČENJE I CEPANJE DRVA
(73) MARKOVIĆ Ivan, Cerova 11/4, Čukarica,
11000 Beograd, RS
(72) MARKOVIĆ Ivan, Cerova 11/4, Čukarica,
11000 Beograd, RS

ZA
(11) 11369
(51) 06-03
(21) Д-111/ 2018
(15) 29.5.2019.
(22) 6.12.2018.
(30) Д-111/ 2018 6.12.2018. RS
(28) 2
(54) 1. STO
2. STO
(73) PETROVIĆ Nenad, Visokog Stevana 27/42, 11158 Beograd, RS
(72) PETROVIĆ Nenad, Visokog Stevana 27/42, 11158 Beograd, RS

(11) 11367
(51) 19-06
(21) Д-26/ 2019
(15) 28.5.2019.
(22) 27.3.2019.
(30) 005684552 1.10.2018. ЕМ
(28) 1
(54) OLOVKA
(73) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUßER GMBH
& CO. KG, Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg , DE
148
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од од 16.12.2018. до 15.01.2019.године:
Дизајн број 10963 чији је носилац Саша
Павловић Рис, Народног Фронта 67, Нови Сад, RS,
престао је да важи дана 31.12.2018. године.
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
ИЗВЕШТАЈ СА 12. ЗАСЕДАЊА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕФОРМУ УГОВОРА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ
ПАТЕНАТА
Женева, 11. до 14. јуна 2019. године
Александра Михаиловић, в. д. помоћника директора
Уговор о сарадњи у области патената је
међународни уговор који је донет под окриљем
Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO) и тренутно су 152 земље чланице овог
уговора. Од ступања на снагу 1978. године овај
уговор представља основ за заштиту проналазака
патентом на светском нивоу, односно у земљама које
су потписнице овог уговора. Подношењем само једне
међународне пријаве патента подносилац може
остварити заштиту у свим земљама чланицама овог
уговора, под условима који су прописани уговором.
На 12. заседању Радне групе представљени су
статистички подаци из 2018. године у вези са
применом PCT уговора у земљама чланицама. У
2018. години поднето је 253.000 међународних
пријава патената; 630.000 пријава је ушло у тзв.
„националну фазу“; 54.3410 физичких и правних
лица су подносиоци међународних пријава од чега су
17,1 % биле жене. Највише пријава је поднето из
области дигиталних комуникација (26%), фармације
(19,7%), компјутерских технологија (19,6%) и
биотехнологије (17,5%).
PCT online сервиси
У 2018. години 97% међународних пријава
поднето је електронским путем преко еPCT Портала.
Тренутно 57 завода земља чланица PCT Уговора
користи овај сервис. Завод за интелектуалну својину
Републике Србије (у даљем тексту: Завод)
имплементирао је овај портал 1. марта 2018. године и
активно учествује у развијању овог сервиса.
Комуникација у вези са међународним пријавама
које су поднете преко Завода се врши у потпуности
електронским путем преко наведеног портала.
Представници
Светске
организације
за
интелектуалну својину на састанку су указали на
предности подношења пријава електронским путем
са једнe стране за подносиоце пријава, а са друге
стране за органе који поступају по пријавама. Наиме,
електронски
сервис
подносиоцима
пријава
омогућава да прате рокове у вези са поднетом
пријавом, као и рад органа по пријави. Такође, такса
за подношење пријаве је умањена за пријаве које се
поднесу електронским путем. За органе који
поступају по пријавама предност представља то што
је електронски документ могуће користити за базе
патентне документације, што у односу на скенирање
пријава које су поднете у папирној форми
ЗИС / RS / IPO

представља велику уштеду времена и трошкова.
Такође, препоручена форма електронске пријаве је
XML формат јер је документе који су поднети у овом
формату најлакше уређивати и постављати их у базе
патентне документације.
У поступку по међународним пријавама
међународни органи за претраживање стања технике
(International Search Authority) прикључили су се
еPCT Порталу. Завод је са Европским заводом за
патенте који поступа као међународни орган за
претраживање за пријаве које су поднете у
Републици Србији закључио споразум о преласку на
електронску комуникацију, тзв. „еSearch copy
agreement“ 20. марта 2018. године.
Представници
Светске
организације
за
интелектуалну својину позвали су земље чланице да
националне регистре о патентима учине доступним
преко својих интернет страница. Истакнут је значај
доступности регистра патената у електронској форми
имајући у виду брзо долажење до информација и
транспарентност рада националних завода. Завод за
сва права индустријске својине, укључујући патенте
води регистре у електронској форми.
Даље су државе чланице позване да приступе
PCT Netting Pilot пројекту. Овај пројекат се односи
на распоређивање такси између органа који
поступају по међународној пријави, а које је
подносилац дужан да плати. Завод је током 2018.
године приступио овом пројекту, те је у сарадњи са
WIPO направио план расподеле и прослеђивања
такси по међународним пријавама које су поднете у
Републици Србији. Суштина овог пројекта је да се
све таксе расподељују и уплаћују органима једанпут
месечно, а не за сваку пријаву посебно како је било
прописано до сада. Представници WIPO указали су
да неприступање овом пројекту представља
административну баријеру.
DAS сервис (Digital Access Service) представља
електронску
базу
приоритетних
докумената.
Тренутно је 35 земаља које користе овај сервис.
Представници WIPO су позвали државе чланице да
се прикључе тестирању и имплементацији DAS
сервиса.
Представник
Републике
Србије,
Александра Михаиловић, састала се са господином
Данијелом Ченгом, Руководиоцем Сектора за развој
у WIPO, у вези са приступањем Републике Србије
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овом сервису. DAS сервис је могуће користити за
пријаве патената, жигова и индустријског дизајна.
Овај сервис омогућава подносиоцима пријава
патената да ако имају приоритетну пријаву, такву
пријаву не подносе заводима свих земаља у којима
желе да остваре заштиту, већ је довољно да се позову
на DAS сервис, те да се њихова прва пријава налази
у бази WIPO. Посебно значајно је то што се за DAS
сервис користе специјални софтвери за заштиту
докумената имајући у виду да приоритетне пријаве
су недоступне трећим лицима без сагласности
подносиоца пријаве.
Измене Правилника за спровођење
PCT уговора
На задању Радне групе предложене су измене
Правилника за спровођење уговора а које су у вези
са деловима пријаве који су поднети касније од саме
пријаве. Ове измене ће бити усвојене на наредном
заседању
Генералне
Скупштине
Светске
организације за интелектуалну својину које ће се
одржати у октобру 2019. године.
Предложене су измене Правила 40бис.1 које се
односи на плаћање додатне таксе уколико
подносилац пријаве пропусти да поднесе све
елементе пријаве; Правила 48 које се односе на
објављивање делова пријаве које подносилац
поднесе касније од саме пријаве; Правила 51бис које
се односи на посебне захтеве појединих држава
чланица PCT Уговора у односу на касније поднете
делове пријаве и Правила 82тер које се односи на
измене датума подношења пријаве или приоритетног
датума у пријавама у којима су поједини делови
пријаве поднети касније.
Све предложене измене Правилника су
једногласно подржане од стране присутних
делегација и одлуком Секретаријата Радне групе
упућене су Генералној скупштини на усвајање.
Смањење такси за универзитете и
научне институте
Према анализама Међународног бироа које су
израђене уз сарадњу са економским експертима
допринос истраживања и развоја на универзитетима
и научним институтима у економском развоју једне
земље је значајан. Такође, знање које генеришу
универзитети преноси се на примену у индустрији и
даје снажан и позитиван ефекат на иновације у
економији. Студије су такође показале да
истраживања на универзитетима и научним
институтима
имају
суштински
утицај
на
истраживање и развој у индустрији као и у
производном сектору, посебно у области фармације.
Студије су израђене узимајући у обзир велики број
земаља (развијене и земље у развоју), истичући да су
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универзитети значајан извор знања које се може
искористити за иновације. У многим земљама
усвојене су различите стратегије посвећене подршци
истраживању и развоју на универзитетима.
Међународни биро је израдио различите студије са
темом умањења такси за одређене категорије
подносиоца, у овом случају универзитете и научне
институте, те је приказан утицај таквог умањења на
патентни систем. Ове анализе су представљене на 12.
састанку Радне групе. На основу израђених студија и
анализа предложено је да универзитети и научни
институти из најмање развијених земаља и земаља у
развоју имају умањење такси за 50%, док би овакви
подносиоци из развијених земаља имали умањење
такси за 25%. Даље је предложено да и државни и
приватни универзитети уживају овакве повластице
како би се избегла дискриминација и непотребно
компликовање поступања Међународног бироа и
„завода примаоца“. Од 152 земље чланице Уговора о
сарадњи у области патената, 105 земаља је изразило
подршку предлогу за умањење такси за универзитете
и научне институте. На основу досадашње дискусије
у вези ове теме, Секретаријат ће започети
консултације у вези финансијских ефеката, у случају
да се усвоји предлог умањења међународних такси за
универзитете и научне институте. Имајући у виду
наведено представник Републике Србије је подржао
предлог за умањење такси за универзитете и научне
институте. Ово из разлога што подносилац
међународне пријаве, до уласка у „националну фазу“
пријаве има 30 месеци, од датума подношења
пријаве или од приоритетног датума, да пронађе
партнера на тржишту који би комерцијално
искористио проналазак. Имајући у виду све што је
потребно да би се један иновативни производ или
поступак нашао на тржишту период од 30 месеци је
веома значајан јер даје веће могућности научницима
- иноваторима да комерцијализују своје проналаске.
На овом заседању Радне групе предлог о смањењу
такси није усвојен јер су поједине земље изразиле
забринутост у вези са квалитетом пријаве које ће
подносити универзитети и научни институти, те ће
се анализа и дискусија поводом овог питања
наставити на наредним заседањима Радне групе.
Достављање листе секвенци WIPO
стандард 26
Међународни биро је присутним делегацијама
поднео извештај о напретку имплементације WIPO
стандарда 26 који се односи на достављање листе
секвенци у међународној
пријави. Такође,
Међународни биро се обавезао на даље усавршавање
поступка имплементације овог стандарда ради
прилагођавања потребама националних завода.
Наиме, потпуни прелазак са WIPO стандарда 25 на
стандард 26 очекује се 2022. године, те је WIPO
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државама чланицама обезбедио софтвер са називом
WIPO Sequence Validator који би заводи држава
чланица требало да тестирају у наредном периоду и
доставе коментаре.
Господин Марко Алеман, директор Сектора за
патенте у WIPO представио је програм подршке
проналазачима Програм за подршку проналазачима Inventor Assistance Program (IAP). Овај програм
обезбеђује помоћ подносиоцима пријава приликом
састављања и подношења пријаве за заштиту
проналаска који су створили. Програм је отворен за
све земље чланице PCT Уговора а посебно је
интересантан за земље које имају мали број пријава и
формалне захтеве за састављање пријава које
подносиоци пријава могу тешко да разумеју.
Тренутно је 7 држава кандидата за приступање овом
програму али WIPO је истакао да се IAP програм
реализује уз подршку локалних заступника, те да две
до три државе могу приступити овом програму на
годишњем нивоу. Делегација Аустралије и
делегација Сједињених Америчких држава истакле
су да у овим земљама постоји национални „pro bono“
програми који су врло слични IAP програму, као и то
да је овај програм веома значајан за подносиоце
пријава.
Представник Републике Србије, Александра
Михаиловић састала се са Директором Вишеградског
патентног
института,
господином
Марком
Гардонијем у вези са потписивањем билатералног
уговора између Републике Србије и Вишеградског
патентног института (VPI). Наиме, Вишеградски
патентни институт поступа као Међународни орган
за претраживање стања технике (ISA) и међународни
орган за израду прелиминарног извештаја о
претраживању стања технике (IPEA) у складу са PCT
уговором од 1. јула 2016. године. Такса коју
наплаћује за Међународни извештај о претраживању
износи 1875 EUR, док је такса за Извештај о
међународном прелиминарном испитивању 900 ЕУР.
Међутим, ако подносилац пријаве достави „ранији
извештај о претраживању“ такса за извештај о
међународном претраживању се умањује 40% и
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износ од 750 EUR се враћа подносиоцу, тако да такса
коју подносилац плаћа за овај извештај износи 1125
EUR.
У поступку признања националног патента
Завод израђује Извештај о претраживању стања
технике, за који се плаћа такса 15440 RSD за правна
лица и такса од 7720 RSD за физичка лица. Ако
подносилац националне пријаве патента затим
поднесе PCT пријаву, позивајући се на националну
пријаву као приоритетну, национални Извештај о
претраживању стања технике може се користити као
„ранији извештај о претраживању“. Захтев за израду
међународног извештаја о претраживању подноси се
VPI, преко Завода, најкасније у року од десет месеци
од датума подношења међународне пријаве, а рок за
израду извештаја је шест месеци од подношења
захтева.
Изменама и допунама Закона о патентима из
2018. године створени су услови да се са ВПИ
потпише билатерални споразум у вези са израдом
Међународног извештаја о претраживању стања
технике
и
Извештаја
о
међународном
прелиминарном испитивању, а у складу са PCT
уговором.
Додатни трошак за подносиоца међународне
пријаве представљало би превођење националног
Извештаја о претраживању на енглески језик како би
VPI могао да изради Међународни извештај о
претраживању стања технике. На састанку је
договорено да Извештаји о претраживању стања
технике које је Завод израдио неће морати да се
преводе не енглески језик приликом достављања VPI
јер су ови извештају урађени коришћењем WIPO
стандарда приликом обележавања патентне и
непатентне литературе. Ово је веома значајна уштеда
за домаће подносиоце међународних пријава имајући
у виду трошкове превода.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО)
ИЗВЕШТАЈ СА УЧЕШЋА НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ ЕПО ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ ЗА
НАЈБОЉЕГ ПРОНАЛАЗАЧА 2019. ГОДИНЕ
Беч, 20. јун 2019. године
Бранка Тотић, помоћник директора
Европску награду за најбољег проналазача
године Европска патентна организација (ЕПО)
додељује од 2006. године и до сада је ову награду
примило 180 проналазача из 30 земаља за проналаске
заштићене у Европском заводу за патенте. Иако се
овим признањем одаје почаст проналазачима за
њихов допринос научном и технолошком прогресу
човечанства, награда је драгоцена и за подизање
свести јавности о друштвеном и економском значају
интелектуалне својине, а нарочито патената. Ово
нарочито имајући у виду да у земљама чланицама
Европске уније 38% од укупног броја запослених
ради у индустријама које се заснивају на
интензивном коришћењу права интелектуалне
својине, да ове индустрије створе на годишњем
нивоу 42% бруто домаћег производа и да њихово
учешће у укупној спољној трговини ЕУ износи 90%.
За овогодишњу награду кандидовано је 475
проналазака из различитих области технике, као што
су зелена технологија, цивилни инжењеринг и
медицинска технологија. Награда је додељена у пет
категорија: за проналаске из великих компанија, за
проналаске са универзитета и из научноистраживачких института, за проналаске из држава
које нису чланице ЕПО-а, за проналаске из малих и
средњих предузећа, за проналаске који су добили
највише on-line гласова јавности, као и за животно
дело проналазача.
У категорији проналазака из великих компанија
награду су добили аустријски проналазачи Klaus
Feichtinger and Manfred Hackl за нову технологију
рециклирања пластичног отпада. До сада је
произведено више од 6000 машине које омогућавају
рециклирање пластике на нов начин. Помоћу ових
машина се годишње произведе 14,5 милиона тона
палета пластике спремних за израду нових
производа.
У категорији проналазака са универзитета и из
научно-истраживачких института награду је добио
француски имунолог Jerome Galon за дијагностичко
средство за процену ризика од рецидива код људи
који су имали дијагностикован канцер. Ова метода се
користи у многим клиникама широм света.

батерија које су у широкој примени. Ове батерије
које могу да се пуне тренутно напајају 5 билиона
мобилних телефона, лаптопова и других преносивих
уређаја, као и електричних аутомобила.
У категорији проналазака из малих и средњих
предузећа награду је добио Холанђанин Rik Breuer за
проналазак фолије која се користи за облагање
спољне стране дна брода, а која се производи од
материјала нешкодљивих за човекову околину. Ова
фолија се употребљава уместо токсичних фарби
којима се премазују спољне површине дна брода да
би се спречило задржавање шкољки и алги које
успоравају кретање бродова. Коришћење ове фолије
омогућава да се уштеди и до 40% горива брода.
Занимљиво је да је ове године исти проналазач
– госпођа Margarita Salas Falgueras из Шпаније
добила награду за животно дело, као и такозвано
„Популарно признање“, јер је освојила највише
гласова публике која је гласала on-line. Госпођа
Falgueras је пионир молекуларне генетике која је
пронашла брз, једноставан и поуздан начин да
понови трагове ДНК у количинама које су довољне
за потпуно тестирање генома. Њен проналазак је
широко примењен у онкологији, форензици и
археологији.
На
Свечаној
академији
ЕПО,
поред
представника Европског завода за патенте
учествовали су и представници националних завода
земаља чланица ЕПО, представници међународних
организација
–
Светске
организације
за
интелектуалну својину и Завода за интелектуалну
својину Европске уније, као и представници научних
и проналазачких асоцијација. Присуство на Свечаној
академији сам искористила за сусрете и размену
мишљења са колегама из ЕПО-а, као и из
националних завода Словеније, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Пољске, Француске, Холандије и
Монака.

У категорији проналазака из држава које нису
чланице ЕПО-а награду је добио научник из Јапана
Akira Yoshino за проналазак литијум-јонских
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