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

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

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

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

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

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента
Датум објављивања исправљеног патентног списа B9 /
Датум објављивања исправљене прве стране патентног списа
Међународна класификација патената

(45)

(51)

Publication date of registered patent
Publication date of the corrected B document B9 /
Publication date of the corrected title page of B document B8
International Patent Classification code

(48)

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

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(61)

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of publication of the granted European patent
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS
Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

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

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

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

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити
Објава признатог сертификата о додатној заштити
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

A46B 11/06 (2006.01)
(11) 2018/0271 А1
A61C 17/28 (2006.01)
(21) P-2018/0271
(22) 05.03.2018.
(54) NEABRAZIVNA ČETKICA ZA ZUBE
(71) VIDOVIĆ, Milan, Jurija Gagarina 84,
11070 Novi Beograd, RS
(72) VIDOVIĆ, Milan, Jurija Gagarina 84,
11070 Novi Beograd, RS
(74) VIDOVIĆ Miroslav- adresa za prijem pismena
GRAFOPAPIR, Konstantina Jovanovića 6-8,
11080 Zemun - Plavi Horizonti
(57) Neabrazivna četkica za zube se razlikuje od obične
po tome što u unutrašnjosti ima kanal za dovod tople
vode, od njenog kraja do početka. U prvoj opciji topla
voda se dovodi iz baterije za vodu preko divertirskog
ventila (1) koji se šrafi gornjim delom (2) na većinu
modernih modela baterija za vodu, ima preklopnik (3)
za usmeravanje tople vode pomoću koga se voda
usmerava u sudoperu (5) ili u deo (4) koji usmerava
vodu prema plastičnoj cevi (6) koja vodi do zadnjeg dela
(7) neabrazivne četkice za zube. U drugoj opciji topla
voda se uzima iz posude (8) kroz plastičnu cev malog
profila od 3 mm i ispumpava uz pomoć male električne
vodene pumpe (11) i ubacuje u plastičnu cev koja toplu
vodu tera do neabrazivne četkice za zube.

(51)

A47J 43/06 (2006.01)
(11) 2018/0261 А1
B01F 13/08 (2006.01)
(21) P-2018/0261
(22) 02.03.2018.
(54) BLENDER SA POTPUNO ZATVORENOM
POSUDOM
(71) JOVANOVIĆ, Milija, Vojni put blok 2 br.
100, 11080 Zemun, RS
(72) JOVANOVIĆ, Milija, Vojni put blok 2 br.
100, 11080 Zemun, RS
(57) Blender sa potpuno zatvorenom posudom pripada
oblasti električnih kućnih uredjaja neophodnih čoveku,
koji služi za mešanje i sitnjenje hrane uz pomoć umetka
(3) sa noževima koji je fizički odvojen od
elektromagneta (5). Tehnički problem je rešen primenom
zatvorenog
sistema
čaše,
odnosno
primenom
elektromagnetnog pogona bez fiksne veze. Blender se
sastoji od kućišta, statora (1), u kome se nalaze šest
bakarnih namotaja (5) sa svojim umecima (8) od mekog
metala i taster prekidačem (7), pričvršćenim za podlogu
vakuumskim čepovima (14). U kućište se stavlja čaša
(2), u koju se stavlja umetak (3) sa noževima i zatvara
se poklopcem (4). Umetak sa noževima, čaša i poklopac
na svojim međusobnim kontaktnim površima imaju
keramičke površi (9) sa posebnim oblikom radi
smanjenja trenja. Umetak (3) sa noževima sastoji se od
spoljnog prstena sa stalnim magnetima (16) i od tri para
duplih noževa (17,18) i centralizovane drške (19) za
sigurno vadjenje.

(54) NON-ABRASIVE TOOTHBRUSH
(57) A non-abrasive toothbrush is different from a
regular toothbrushes in that it has in its inside a hot water
supply channel, from its end to the beginning. In the first
alternative, hot water is supplied from a water battery via
a diverter valve (1), which can be screwed on top (2) to
most models of modern water batteries and has a switch
(3) for directing hot water directed in a sink (5) or into a
part (4) that directs the water to a plastic tube (6) leading
to the back (7) of the non-abrasive toothbrush. In the
second alternative, the hot water is taken from a
container (8) through a small, 3 mm, plastic tube and
pumped out with a small electric water pump (11) and
inserted into the plastic tube that warms the water and
directs to the non-abrasive toothbrush.

ЗИС / RS / IPO

(54) BLENDER WITH A FULLY SEPARATED
CONTAINER
(57) Blender with a fully separated container belongs to the
field of electrical household appliances necessary for man,
which serves for mixing and chopping food with the help of
an insert (3) with knives that is physically separated from the
electromagnet (5). The technical problem was solved by
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А
using a closed cup system, or by using a non-fixed
electromagnetic drive. The blender consists of a casing, a
stator (1), containing six copper coils (5) with their inserts (8)
made of soft metal and a push-button with a switch (7)
secured to the substrate by vacuum plugs (14). A cup (2) is
inserted into the case, in which the insert (3) is inserted with
the knives and sealed with the cover (4). The insert with
knives, cup and lid on their respective contact surfaces have
ceramic surfaces (9) with a special shape in order to reduce
friction. The insert (3) with knives consists of an outer ring
with permanent magnets (16) and three pairs of double blades
(17,18) and a centralized handle (19) for taking out.

alpha - tocopherol succinate (1-18%, best 8,88%), Lcarnitine tartrate (1-18%, best 8,88%), coenzyme Q10
(1-18%, best 8,88%), dry extract northern blueberry fruit
(1-18%, best 8,88%), dry grape seed extract (1-18%, best
8,88%), with L-carnosine values 750 mg, and for all
other components 120 mg daily, resulting in an
unexpected positive effect expressed through reducing
demyelination and improving neurological symptoms,
whereby no such adverse effects are produced during
such enhanced treatment, and efficacy has been
established even in cases of severe progressive
demyelinating diseases.

(51)

(51)

A61K 38/05 (2006.01)
(11) 2018/0377 А1
A61K 31/122 (2006.01)
A61K 31/205 (2006.01)
A61K 31/355 (2006.01)
A61K 36/45 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
(21) P-2018/0377
(22) 28.03.2018.
(54) PRIMENA KOMPOZICIJE ZA SMANJENJE
PROGRESIJE I UMANJENJE ŠTETNIH EFEKATA
KOD PACIJENATA SA DEMIJELINIZACIONIM
BOLESTIMA POSEBNO MULTIPLE SKLEROZE
(71) RISTIĆ, Nenad, Blagoja Parovića 3, 21000 Novi Sad, RS
(72) RISTIĆ, Nenad, Blagoja Parovića 3, 21000 Novi Sad, RS
(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13, 21000 Novi Sad
(57) Primena kompozicije za smanjenje progresije i umanjenje
štetnih efekata kod pacijenata sa mijelinizacionim bolestima,
posebno multiplom sklerozom, se odnosi na pojačan tretman i
povećane doze suplementa sačinjenog od: L-Karnozina (1090%, najbolje 55,5%), D-alfa-tokoferol sukcinata (1-18%,
najbolje 8,88%), L-karnitin tarata (1-18%, najbolje 8,88%),
koenzima Q10 (1-18%, najbolje 8,88%), suvog ekstrakta ploda
severne borovnice (1-18%, najbolje 8,88%), suvog ekstrakta
semena grožđa (1-18%, najbolje 8,88%), sa vrednostima LKarnozina 750 mg, a za sve ostale komponente po 120 mg
dnevno, što dovodi do neočekivanog pozitivnog efekta
iskazanog kroz smanjenje demijelinizacije i poboljšanje
neuroloških simptoma, pri čemu tokom takvog pojačanog
tretmana ne dolazi do stvaranja neželjenih efekata, a pritom je
ustanovljena efikasnost delovanja čak i u slučajevima teških
progresivnih demijelinizacionih bolesti.

A61M 5/32 (2006.01)
(11) 2018/0301 А1
A61M 5/50 (2006.01)
(21) P-2018/0301
(22) 12.03.2018.
(54) POBOLJŠANI UREĐAJ ZA ZAŠTITU I
NEUTRALISANJE MEDICINSKE IGLE
(71) JEREMIJEVIĆ, Vojin, Brane Crnčevića 16,
11000 Beograd, RS
(72) JEREMIJEVIĆ, Vojin, Brane Crnčevića 16,
11000 Beograd, RS
(57) Pronalazak se odnosi na poboljšani uređaj za zaštitu
i neutralisanje medicinske igle, koji je izveden je od baze
(2) igle (1) oko koje je postavljena spiralna opruga (4).
Na iglu (1), klizno pomično, navučen je klizač (3) koji je
preko zglobnog četvorougaonika (5) elastično spregnut
sa bazom (2). Poluge (51, 52) zglobnog četvorougaonika
(5) kruto su spojene, vezama (37, 38) sa klizačem (3).
Na bazi (2) izveden je pravougaoni otvor (21) koji se
pruža ka unutra i do gornje površine baze (2). Na dnu
baze (2), po njenom obodu, izvedena su dva ispusta (24).
Popreko u odnosu na centralni otvor (36), u klizaču (3),
izveden je kanal (34) nepravilnog oblika. U klizaču (3),
pri dnu kanala (34), izvedeno je udubljenje (35). U
kanalu (34) postavljena je poluga (32) na čijem gornjem
kraju je izveden krak (33), a na donjem kraju ispust (31).

(54) APPLICATION OF A COMPOSITION FOR
REDUCING PROGRESSION AND REDUCING
ADVERSE EFFECTS IN PATIENTS WITH
DEMYELINIZING DISEASES SPECIALLY
MULTIPLE SCLEROSIS
(57) The use of a composition to reduce progression and
reduce adverse effects in patients with demyelinating
diseases, especially multiple sclerosis, refers to enhanced
treatment and an increase in the dose of the supplement
consisting of: L-Carnosine (10-90%, best 55.5%), D8
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(54) IMPROVED DEVICE FOR PROTECTING AND
NEUTRALISING A NEEDLE FOR MEDICAL USE
(57) The invention relates to an improved device for
protecting and neutralizing a needle for medical use,
which is made from a base (2) of a needle (1) around
which a spiral spring (4) is placed. On the needle (1) a
slider (3) is mounted, which is elastically coupled to the
base (2) via an articulated quadrilateral (5). The links
(51, 52) of the articulated quadrilateral (5) are rigidly
connected by ties (37, 38) to the slider (3). On the base
(2) a rectangular opening (21) extends inwards and up to
the upper surface of the base (2). At the bottom of the
base (2), two outlets (24) are made along its edge.
Irregularly shaped channel (34) is provided across the
central opening (36) in the slider (3). A rod (32) is
mounted in the channel (34) and the rod (32) has at its
upper end a limb (33) and at the lower end a barb (31).
B60L 11/00 (2006.01)
(11) 2018/0374 А1
H02K 7/00 (2006.01)
(21) P-2018/0374
(22) 28.03.2018.
(54) POSTUPAK GENERISANJA ELEKTRIČNE
ENERGIJE USLED ROTACIJE TOČKOVA VOZILA
(71) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,
11000 Beograd, RS
(72) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska 45,
11000 Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak postupka generisanja
električne energije usled rotacije točkova vozila sa
spoljašnje strane vozila postavljanjem uređaja kao
ratkapne na osovinu točkova je korišćenje dela kinetičke
energije vozila koja svojim kretanjem vrši rotaciju
točkova koja se hvata generatorima koji se nalaze sa
spoljnje strane svakog točka, ili po potrebi jednog ili
više, koji je pretvaraju y korisnu mehaničku snagu.
Postojeći ili budući tipovi generatora koji se postavljaju
y samo kućište su oni koji svojim gabaritima i težinom
ne opterećuju vozilo previše. Predmetni pronalazak se
odnosi na postupak prikupljanja energije koji je nastao
kao rezultat rotacionog kretanja točkova od vozila u
pokretu gde se se broj generatora određuje proizvoljno u
zavisnosti od potreba radi pretvaranja rotacije točkova u
korisnu mehaničku snagu.

А
(54) THE PROCESS OF GENERATING
ELECTRICAL ENERGY FROM THE ROTATION OF
THE WHEELS OF AN VEHICLE
(57) Тhе present invention is the process how to generate
electricity during rotation of wheels of the vehicle while it's in
motion, from outside the vehicle, by placing the device as the
wheel covers on the wheel axle, is to use part of the kinetic
energy of the vehicle, when it drives а rotation of the wheels is
reaction which catches on generators which are located on the
outer side of each wheel, two or more, which is converted into
useful mechanical power. Existing or future types of generators
that are placed into the housing are the ones who with its
dimensions and weight does not burden the vehicle too much.
The present invention relates to a method of collecting energy
which is а result of the rotation of the wheels of a moving
vehicle where the number of the generator is determined
arbitrarily depending on the needs in order to convert rotation
of the wheel into useful mechanical power.

(51)

(51)

B60R 25/00 (2013.01)
(11) 2018/0177 А1
B60R 25/045 (2013.01)
B60R 25/102 (2013.01)
B60R 25/20 (2013.01)
(21) P-2018/0177
(22) 27.03.2018.
(54) SISTEM ZA RANO UPOZORAVANJE, GPS
PRAĆENJE I DALJINSKU KONTROLU VOZILA
(71) MIRKOVIĆ, Božidar, Zabelska naselje 34/1,
12000 Požarevac, RS
(72) MIRKOVIĆ, Božidar, Zabelska naselje 34/1,
12000 Požarevac, RS
(57) Upravljanje sistemom za rano upozoravanje, GPS
praćenje i daljinsku kontrolu vozila, izvršava se sa komandne
jedinice (poz. 1), putem SMS poruka. Komande se šalju ka
upravljačkoj jedinici (poz. 2).Upravljačka jedinica obrađuje
dobijene komande, očitava stanja sa aktivnih senzora, i
softverski upravljano šalje dalje putem blutut komunikacije
ka HC-05 blutut modulu (poz. 3). HC-05 blutut modul
digitalnim signalom prosleđuje informacije Arduino Uno
razvojnoj ploči (poz. 4). Arduino Uno razvojna ploča daje
napon, ili isključuje, na programski određenim pinovima (7 i
8) ploče. Pomoću te promene napona na pinovima Arduino
ploče, izvršava se upravljanje radom matične ploče, odnosno
vozilom. Po izvršenim radnjama, korisnik će imati povratnu
informaciju na ekranu svog mobilnog telefona.
(54) SYSTEM FOR EARLY WARNING, GPS
TRACKING AND VEHICLE REMOTE CONTROL
(57) Management of the early warning system, GPS tracking
and remote control of vehicles is executed from the control unit
(pos. 1), via SMS messages. The commands are sent to the
control unit (pos. 2). The control unit processes the received
commands, reads the data from the active sensors, and
software-driven forwards it through bluetooth connection to
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А
HC-05 bluetooth module (pos. 3). The HC-05 bluetooth
module forwards the information with the use of digital signal
to Arduino Uno development board (pos. 4). Arduino Uno
development board provides the voltage, or switches off boards
on the program-determined pins (7 and 8). The operation of the
motherboard or a vehicle is performed by using the voltage
change on Arduino board pins. Upon the performed actions,
the user will have a feedback on his mobile phone screen.
(51)

B60W 40/00 (2006.01)
(11) 2018/0382 А1
B60W 50/04 (2006.01)
G08G 1/097 (2006.01)
(21) P-2018/0382
(22) 27.03.2018.
(54) POSTUPAK ODREĐIVANJA NIVOA
KUMULATIVNOG RIZIKA ZA SISTEME ZA
RANO UPOZORENJE U VOZILIMA
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS
(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, RS;
VELIKIĆ, Gordana, dr, Vladimira Nikolića 16, 21000 Novi
Sad, RS; MARINKOVIĆ, Vladimir, Fruškogorska 31,
21000 Novi Sad, RS; PJEVALICA, Nebojša, Stevana
Petlovića Brila 20, 21208 Sremska Kamenica, RS
(57) Postupak određivanja nivoa kumulativnog rizika za
sisteme za rano upozorenje u vozilima, ima za novost primenu
postupka za realizaciju sistema za automatsko upozorenje u
vozilu pri horizontalnoj arhitekturi distribucije automobilskih
komponenti u automobilskoj industriji. Postupak čine četiri
faze, faze 10 prijema podataka sa senzora, faza 15
kategorizacije rizika, faza 20 određivanja nivoa kumulativnog
rizika i faza 30 selektivne koordinacije upozorenja.
Inovativnost (suština) pronalaska se ogledaju u fazi 20 gde se
primenjuje težinska funkcija rizika y = e(x-N) na stanja i
događaje detektovane od strane senzora vozila, a koja su
unapred, pomoću programske podrške vozila, pojedinačno
kategorisana po ASIL nivoima. Tehnički problem koji se
rešava ovim pronalaskom je taj da se u slučaju primene
horizontalne arhitekture distribucije u automobilskoj industriji
omogućava razvoj programske podrške za sisteme za rano
upozorenje u vozilu, a da se ne naruše strogi ISO-26262
standardi. Omogućava se kompatibilnost i bezbedna
iplementacija komponenti za vozila dobijenih od različitih
proizvođača.

10

(54) THE PROCEDURE FOR DETERMINING THE
CUMULATIVE RISK LEVEL FOR AN EARLY
WARNING SYSTEM IN VEHICLES
(57) The procedure for determining the cumulative risk
level for early warning systems in vehicles has a novelty
application of the procedure for the realization of the
automatic warning system in the vehicle at the horizontal
architecture of distribution of automotive components in
the automotive industry. The process consists of four
phases, the phase 10 of receiving data from the sensor,
phase 15 categorization of risk, phase 20 determining the
level of cumulative risk, and phase 30 of selective alert
coordination. Innovation (essence) of the invention are
reﬂected in the phase 20 where it is applied weight
function risk y = e(x-N) on the conditions and events
detected by the sensors from the vehicle, which are in
advance, with vehicle program support, individually
categorized by ASIL levels. The technical problem
solved by this invention is that, in the case of application
of the horizontal distribution architecture in the
automotive industry enables the development of software
support for early warning systems in the vehicle, without
compromising strict ISO-26262 standards. Allows
compatibility and safe implementation of components
for vehicles provided by different manufacturers.
(51)

F01N 3/01 (2006.01)
(11) 2018/0341 А1
B03C 3/06 (2006.01)
(21) P-2018/0341
(22) 16.03.2018.
(54) ELEKTRO FILTER SA KOAKSIJALNIM
ELEKTRODAMA
(71) MUNJAS, Vlajko, Kralja Milutina 2/10,
11300 Smederevo, RS
(72) MUNJAS, Vlajko, Kralja Milutina 2/10,
11300 Smederevo, RS
(57) Elektro filter sa koaksijalnim elektrodama namenjen
je za prečišćavanje izduvnih gasova kod motora koji
koriste dizel gorivo. Sastoji se iz tri dela: ulaznog dela
(1) gde se vrši jonizacija suspendovanih čestica, srednjeg
dela koji predstavlja aktivni deo filtera gde je ugrađen
blok elektroda (5) sa koaksijalnim elektrodama i
izlaznog dela (7) u kom se nalazi zatvarač (8) za izmenu
protoka izduvnih gasova i suspendovanih čestica u fazi
čišćenja elektroda. Koaksijalne elektrode se sastoje od
jednog metalnog cilindra (10) koji predstavlja negativnu
elektrodu. U njemu je smešten metalni rebrasti cilindar
(11) čija je površina presvučena tankim slojem teflona i
koji pretstavlja pozitivnu elektrodu. Kroz pozitivnu
elektrodu postavljena je tanka metalna cev (12) koja
predstavlja pomoćnu negativnu elektrodu. Elektrode se
na oba kraja završavaju u izolacionim pločama (13) u
kojima je izvedena veza sa izvorom jednosmerne struje.
Priključenjem elektroda na izvor jednosmerne struje
između elektroda se formira električno polje pod čijim
uticajem na negativno naelektrisane čestice deluje sila
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koja ih usmerava ka pozitivnoj elektrodi. Kako je pozitivna
elektroda presvučena slojem teflona čestice u dodiru sa
elektrodom ne menjaju prvobitno naelektrisanje i ostaju na
elektrodi. Suspendovane čestice koje se sakupe na
pozitivnoj elektrodi odstranjuju se sa elektrode vazduhom
pod pritiskom, a istovremenim radom usisivača (9) čestice
se usisavaju i deponuju izvan filtera.

А
(54) AGREGAT ZA PROIZVODNJU ELASTOEKOLOŠKE ENERGIJE
(71) BARZILOVIĆ, Vladimir, P., Bul. Kralja
Aleksandra 306, 11050 Beograd, RS
(72) BARZILOVIĆ, Vladimir, P., Bul. Kralja
Aleksandra 306, 11050 Beograd, RS
(57) Agregat za proizvodnju elasto-ekološke energije
obuhvata spiralnu oprugu (9) oblika Arhimedove spirale,
napravljenu od čelične trake, kao i spregnute zupčanike
(5, 7, 15). Okretanjem zupčanika (15) na osovini (20)
pomoću poluge (13) sa ekscentrom (14) spregnutog
zupčanika (7), vrši se navijanje spiralne opruge (9) preko
zupčanika (5).

(54) ELECTRIC FILTER WITH COAXIAL
ELECTRODES
(57) The electric filter with coaxial electrodes is intended
for purification of exhaust gases of the engines using
diesel fuel. It consists of three parts: the input part (1)
where the ionization of the suspended particles is carried
out, the middle part which represents the active part of
the filter where the block of electrodes (5) with coaxial
electrodes and the outlet part (7) in which the closure is
located (8) for changing the flow of exhaust gases and
suspended particles in the electrode cleaning phase.
Coaxial electrodes consist of one metal cylinder (10)
which is a negative electrode. It houses a metal ribbed
cylinder (11) whose surface is coated with a thin layer of
Teflon and which represents a positive electrode. A thin
metal tube (12) is placed through the positive electrode,
which is an auxiliary negative electrode. The electrodes
end at both ends in isolation plates (13) in which a
connection to the source of direct current is made. By
connecting the electrodes to the source of direct current
between the electrodes, an electric field is formed, which
generates the force acting on the negatively charged
particles directing them to the positive electrode. Since
the positive electrode is coated with a layer of Teflon,
particles contacting the electrode do not change the
initial charge and remain on the electrode. Suspended
particles collected on the positive electrode are removed
from the electrode by pressurized air, and by the
simultaneous operation of the vacuum cleaner (9) the
particles are sucked up and deposited outside the filter.
(51)

F03G 1/02
F16F 1/10
(21) P-2018/0361
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(2006.01)
(2006.01)

(11) 2018/0361 А1
(22) 26.03.2018.

(54) A DEVICE FOR PRODUCTION OF ELASTOECOLOGICAL ENERGY
(57) A device for production of elasto-ecological energy
comprises a spiral spring (9), in the shape of Archimedes
spiral, made of steel strip, as well as meshed gears (5, 7,
15). By turning the gear (15) on an axle (20) by means of
a lever (13) with an excenter (14) of the meshed gear (7),
winding of the spiral spring (9) is exerted through the
gear (5).
(51)

F21V 21/38 (2006.01)
(11) 2018/0311 А1
F21S 8/08 (2006.01)
F21V 21/36 (2006.01)
(21) P-2018/0311
(22) 14.03.2018.
(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA MANIPULACIJU
TEŠKO PRISTUPAČNOM OPREMOM POMOĆU
UŽETA
(71) RADIVOJEVIĆ, Milun, Bulevar Mihajla Pupina
159/14, 11070 Novi Beograd, RS
(72) RADIVOJEVIĆ, Milun, Bulevar Mihajla Pupina
159/14, 11070 Novi Beograd, RS
(57) Postupak i uređaj za manipulaciju teško pristupačnom
opremom pomoću užeta ima za novost pouzdano
pričvršćivanje opreme (8) na plafone, zidove ili stubove na
teško pristupačnim visinama. Uređaju se jednostavno
pristupa štapom (5) i užetom (6) kojim se oprema (8) spusti
na potrebnu visinu i tu zakoči. Uređaj čine tri osnovna dela:
11
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А
nepokretni, pokretni i uže. Nepokretni deo (1) načinjen iz
jednog komada, fiksiran je na noseću konstrukciju (9).
Pokretni deo (2), čine zakačaljka (3) i reza (4) i na sebi nosi
predmet vešanja (8). Sažet postupak manipulacije je sledeći:
na zakačaljku (3) se štapom (5) nabaci predvostručeno uže
(6), zatim se vrši odbravljivanje, automatski ili štapom (5),
otpuštanjem užeta oprema se spusti na potrebnu visinu gde
ostane zakočena kočnicom (7). Povlačenjem užeta (6)
podigne se oprema i obavi zabravljivanje, a zatim se štapom
(5) skine uže (6). Ako je oprema teška, lako uže (6) se
koristi za podizanje jačeg užeta.

(54) A PROCEDURE AND A DEVICE FOR A
MANIPULATION WITH DIFFICULT
APPROACHABLE EQUIPMENT BY A ROPE
(57) The novelty of a procedure and a device for
manipulation with difficult approachable equipment by a
rope resides in the reliable attachment of equipment (8)
to the ceilings, walls or pillars at hardly accessible
heights. The device is easy to access by means of a rod
(5) and a rope (6) with which the equipment (8) is
lowered to the required height and locked there. The
device consists of three main parts: the fixed part, the
movable part and the rope. The fixed part (1) made of
one piece is fixed to the supporting structure (9). The
movable part (2) consists of a hook (3) and a slot (4) and
carries the hanging object (8) on it. In short the
procedure of manipulation is as follows: the folded rope
(6) is thrown on the hook (3) by means of the rod (5)
followed by the automatic release or by means of the rod
(5), then by releasing the rope the equipment is lowered
to the required height where it remains locked by the
brake (7). By pulling the rope (6) the equipment is lifted
and the locking is done, and then the rope is removed (6)
by the rod (5). If the equipment is heavy, a light rope (6)
is used to lift a stronger rope.
(51)

G01F 11/02
B67C 3/20
B67D 7/22
B67D 7/36
G01N 33/22
(21) P-2018/0372
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(2006.01)
(2006.01)
(2010.01)
(2010.01)
(2006.01)

(11) 2018/0372 А1

(22) 28.03.2018.

(54) UREĐAJ ZA DALJINSKO DOZIRANJE I
NAMEŠAVANJE ADITIVA I MARKERA,
POSEBNO TEČNOG GORIVA
(71) BABIĆ, Miroljub, Antifašističke borbe 21A, 11070
Novi Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Zoran, Vizantijski
bulevar 32/10, 18000 Niš, RS
(72) BABIĆ, Miroljub, Antifašističke borbe 21A, 11070
Novi Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Zoran, Vizantijski
bulevar 32/10, 18000 Niš, RS
(57) Pronalazak se odnosi na uredjaj za daljinsko
doziranje i namešavanje aditiva i markera, naročito
tečnog goriva, kod koga je visokoprecizno kalibrisani
cilindar (1) sa klipom (1a) spojen sa rezervoarom (2) za
potiskivanje dozirane tečnosti (aditiva i markera) preko
nepovratnog ventila (3). Sa gornje strane na cilindru (1)
postavljena je cev (6) za ulaz dozirane tečnosti u cilindar
(1) koja je sa cilindrom (1) spojena preko nepovratnog
ventila (3a). Sa gornje strane na rezervoaru (2) je
postavljena cev (7) za ulaz transportno potisnog fluida
koja je sa rezervoarom (2) spojena preko nepovratnog
ventila (3b) i elektromagnetnog “on-off“ ventila (4). Na
slobodnom kraju rezervoara (2) je postavljeno
transportno crevo (5) za izlaz dozirane tečnosti. U cevi
(7) se nalazi transportno potisni fluid u vidu inertnog
gasa, najpovoljnije azota u gasnom stanju.

(54) DEVICE FOR REMOTE METERING AND
MIXING OF ADDITIVES AND MARKERS,
ESPECIALLY LIQUID FUEL
(57) The invention relates to a device for remote metering
and mixing of additives and markers, especially liquid fuel,
in which a highly precisely calibrated cylinder (1) with a
piston (1a) is connected to the reservoir (2) for pushing the
metered liquid (additives and markers) through a non-return
valve (3). On the upper side of the cylinder (1), a tube (6)
for entering the metered liquid into the cylinder (1) is
connected to the cylinder (1) via a non-return valve (3a). On
the upper side of the reservoir (2) there is placed a tube (7)
for entering of the transport pressure fluid which is
connected to the reservoir (2) via the non-return valve (3b)
and the electromagnetic "on-off" valve (4). At the free end
of the reservoir (2), a conveyor hose (5) is provided for the
output of the metered liquid. In the tube (7) there is a
transport pressure fluid in the form of an inert gas, the most
preferably nitrogen in the gaseous state.
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(51)

G01N 25/00 (2006.01)
(11) 2018/0276 А1
G01N 27/00 (2006.01)
(21) P-2018/0276
(22) 06.03.2018.
(54) UREĐAJ ZA MERENJE TOPLOTNE
PROVODLJIVOSTI TEČNOSTI PRIMENOM
SENZORA U OBLIKU IGLE
(71) UNIVERZITET U BEOGRADU, Studentski trg 1,
11000 Beograd, RS
(72) ŽIVKOVIĆ, Emila, prof. dr, Tehnološko-metalurški
fakultet, Univerzitet u Beogradu, Karnegijeva 4, 11000
Beograd, RS; STANIMIROVIĆ, Andrej, dr, JP
Elektroprivreda Srbije, Carice Milice 2, 11000 Beograd,
RS; MAJSTOROVIĆ, Divna, dr, Tehnološko-metalurški
fakultet, Univerzitet u Beogradu, Karnegijeva 4, 11000
Beograd, RS
(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(57) Предметни проналазак се односи на уређај за
мерење топлотне проводности течних узорака на
атмосферском притиску, а базиран је на импулсној
методи топле жице. Специфичност уређаја састоји се
у томе да се уместо дуге, танке жице израђене од
платине (Pt) за детектовање промене температуре
узорка користи механички отпорнији сензор у
облику игле. Сензор је знатно робуснији, лакши за
чишћење и одржавање и издржљивији од
слободностојеће танке жице. Уређај се састоји од
једне или више мерних ћелија са сензором у облику
игле, што омогућава рад са једним или више узорака
истовремено и значајно повећање ефикасности рада,
посебно при карактеризацији вишекомпонентних
смеша. Саставни део уређаја је и одговарајући
управљачки систем који омогућава подешавање
мерних параметара, прикупљање података и обраду
резултата мерења. Уређај се може користити у свим
областима где постоји потреба за одређивањем
топлотне проводности течних узорака.
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(54) DEVICE FOR MEASURING THERMAL
CONDUCTIVITY OF LIQUID BY USING SENSOR
IN THE FORM OF THE NEEDLE
(57) The present invention which relates to the
instrument for measuring the thermal conductivity of
liquid samples at atmospheric pressure is based on the
transient hot wire method. The specificity of the
instrument is that instead of a long, thin wire made of
platinum (Pt) for detecting the change of sample
temperature, a more mechanically resistant, needleshaped sensor is used. The sensor is significantly more
robust, easier to clean and maintain, and more durable
than free-standing thin wire. The instrument consists of
one or more measuring cells with a needle-shaped
sensor, which allow operation with one or multiple
samples simultaneously and a significant increase of
work efficiency, especially in the characterization of
multicomponent mixtures. An integral part of the
instrument is the corresponding software that allows
regulation of the measuring parameters, data collection
and processing of the measurement results. The
instrument can be used wherever there is a need for
determining the thermal conductivity of liquid samples.
(51)

G01N 33/28 (2006.01)
(11) 2018/0376 А1
B82Y 15/00 (2011.01)
C10L 1/00 (2006.01)
G01G 7/00 (2006.01)
G01G 13/00 (2006.01)
G01N 1/00 (2006.01)
(21) P-2018/0376
(22) 28.03.2018.
(54) AUTOMATIKA UREĐAJA ZA MASENO
ODMERAVANJE I DOZIRANJE NANOMARKERA
(71) NANOINSPEKT D.O.O., Diplomatska Kolonija 6,
11000 Beograd, RS
(72) PROTIĆ, Srđan, Njegoševa 44, 11000 Beograd, RS
(74) POPOVIĆ, Andrijana, Njegoševa 54, 11000 Beograd
(57) Automatika uređaja za maseno odmeravanje i
doziranje nano-markera u rezervoare sa gorivom u
naftnoj industriji, sastoji se elemenata smeštenih u
kućištu (1) u kome su za dno uređaja sa leve strane
čvrsto vezani kanistar (CAN), koji je čvrsto povezan sa
mehaničkim delom (MECH) uređaja pomoću
pneumatske instalacije, a preko elektromagnetnih ventila
(EMV1, EMV2), dok su sa desne strane u kućištu (1)
smešteni glavna upravljačka ploča (MMB), elektronsko
upravljanje (EMM) i mikrokontrolerski uređaj (μC).
Suština novosti ovog pronalaska ogleda se naročito u
automatskom upravljanju uređajem koje obezbeđuje
mikrokontrolerski uređaj (μC) zahvaljujući kome
funkcioniše konstrukcija pozicionera, mehaničkog
sklopa koji omogućava tačno maseno odmeravanje i
doziranje nano-markera u rezervoar sa gorivom.
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izbegavanja sankcija pošto se navedeni prekršaj
istovremeno registruje i evidentira i u CALL centru
saobraćajne stručne službe.

(54) AUTOMATION OF THE DEVICE FOR
MEASURING MASS AND DOSING NANOMARKERS
(57) The automation of the device for measuring mass
and dosing nano-markers into fuel tanks in the petroleum
industry consists of elements located in the housing (1)
in which the canisters (CAN) are firmly attached to the
bottom of the device on the left side, which is fixedly
connected to the mechanical part (MECH) of the device
by means of a pneumatic installation, and via
electromagnetic valves (EMV1, EMV2), while the main
control panel (MMB), electronic control (EMM) and
microcontroller device (μC) are located in the housing
(1). The essence of the novelty of the present invention
relies in the automatic controlling of the device provided
by the microcontroller device (μC), thanks to which the
positioner construction, a mechanical assembly, which
enables accurate mass dosing and dosing of the nanomarker into the fuel tank, operates.
(51)

G08G 1/052 (2006.01)
(11) 2018/0264 А1
B60K 31/18 (2006.01)
G08G 1/0962 (2006.01)
(21) P-2018/0264
(22) 05.03.2018.
(54) FOX SISTEM
(71) JANKOV, Živica, Zdravka Čelara 45, 23208 Elemir, RS
(72) JANKOV, Živica, Zdravka Čelara 45, 23208 Elemir, RS
(57) U drumskom saobraćaju u saobraćajnim nesrećama
najviše poginulih, povređenih i trajnih invalida nastaje
zbog neprilagođene brzine kretanja motornih vozila.
Dosadašnje metode putem raznovrsnih apela,
obaveštenja, upozorenja, edukacija, sankcija itd. nisu
dale očekivane rezultate. Sistem elektronske kontrole
kretanja motornih vozila FOX u svakom momentu
omogućava uvid vozaču o brzini kretanja motornog
vozila kojim upravlja i dozvoljene brzine na deonici puta
kojim se kreće, te ga jasno upozorava na mogući prekršaj
i tako doprinosi ogromnom smanjenju saobraćajnih
nesreća sa neželjenim posledicama. Navedenim
sistemom, takođe, eleminiše se svaki pokušaj
14

(54) FOX SYSTEM
(57) In road traffic accidents, the unadjusted vehicle
speed results in most of the victims being killed, injured
or becoming permanent invalids. The current methods
for reducing the number of traffic accident victims
through various appeals, notifications, warnings,
education, sanctions, etc. have not delivered expected
results. The “FOX” Vehicle Electronic Motion Control
System allows the driver to be aware at any moment of
the current speed of his vehicle and the allowed speed on
that road section, therefore clearly alerting him of a
possible offense, thus contributing to a huge reduction of
traffic accidents with unwanted consequences. The
aforementioned system also eliminates any attempt to
avoid sanctions as the offense is simultaneously
registered and recorded in the CALL Center of the
Expert Traffic Service.
(51)

G08G 1/052 (2006.01)
(11) 2018/0299 А1
B60K 31/18 (2006.01)
G08G 1/0962 (2006.01)
(21) P-2018/0299
(22) 12.03.2018.
(54) S FOX SISTEM
(71) JANKOV, Živica, Zdravka Čelara 45, 23208 Elemir, RS
(72) JANKOV, Živica, Zdravka Čelara 45, 23208 Elemir, RS
(57) U drumskom saobraćaju u saobraćajnim nesrećama
najviše poginulih, povređenih i trajnih invalida nastaje
zbog neprilagođene brzine kretanja motornih vozila.
Dosadašnje metode putem raznovrsnih apela,
obaveštenja, upozorenja, edukacija, sankcija itd. nisu
dale očekivane rezultate. Sistem elektronske kontrole
kretanja motornih vozila S FOX u svakom momentu
omogućava uvid vozaču o brzini kretanja motornog
vozila kojim upravlja i dozvoljene brzine na deonici puta
kojim se kreće, te ga jasno upozorava na mogući prekršaj
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i tako doprinosi ogromnom smanjenju saobraćajnih
nesreća sa neželjenim posledicama. Navedenim
sistemom, takođe, eleminiše se svaki pokušaj
izbegavanja sankcija pošto se navedeni prekršaj
istovremeno registruje i evidentira i u CALL centru
saobraćajne stručne službe.

А
pozicije na kojoj se nalazi detektovani govornik. Postupak
koristi mikrofonski niz (210) sa procesorom mikrofonskog
niza i modul za upravljanje nivoom zvuka na zvučnicima
(multimedijalni procesor). Mikrofonski niz (210) je
konfigurisan tako da detektuje zvučni talas koji će procesor
mikrofonskog niza pretvoriti u mikrofonski signal.
Analizom mikrofonskih signala se utvrđuje postojanje
karakteristika govornog signala i dolazni ugao signla izvora
govora tj. lokaciju aktivnog govornika unutar vozila.
Postupak dalje uključuje automatsko snižavanje nivoa
zvuka na zvučnicima koji se nalaze u neposrednoj blizini
govornika ili više govornika.

(54) S FOX SYSTEM
(57) In road traffic accidents, the unadjusted vehicle
speed results in most of the victims being killed, injured
or becoming permanent invalids. The current methods
for reducing the number of traffic accident victims
through various appeals, notifications, warnings,
education, sanctions, etc. have not delivered expected
results. The “S FOX” Vehicle Electronic Motion Control
System allows the driver to be aware at any moment of
the current speed of his vehicle and the allowed speed on
that road section, therefore clearly alerting him of a
possible offense, thus contributing to a huge reduction of
traffic accidents with unwanted consequences. The
aforementioned system also eliminates any attempt to
avoid sanctions as the offense is simultaneously
registered and recorded in the CALL Center of the
Expert Traffic Service.
(51)

G10L 15/20 (2006.01)
(11) 2018/0383 А1
H04R 29/00 (2006.01)
(21) P-2018/0383
(22) 27.03.2018.
(54) POSTUPAK UPRAVLJANJA NIVOOM
ZVUKA U KABINI VOZILA
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS
(72) PAP, Ištvan, Sirmai Karolja 65, 21235 Temerin,
RS; PAVKOVIĆ, Bogdan, Uroša Martinovića 8/26,
11070 Beograd, RS; MARINKOVIĆ, Vladimir,
Fruškogorska 31, 21000 Novi Sad, RS; SUBOTIĆ,
Miloš, Vojvode Stepe 3/2, 22000 Sremska Mitrovica, RS
(57) Postupak upravljanja nivoom zvuka u kabini vozila
je zasnovan na detekciji aktivnog govornika unutar
vozila u cilju snižavanja nivoa zvuka na zvučnicima (
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 i 227) u zavisnosti od
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(54) THE SOUND LEVEL CONTROL PROCEDURE
IN THE VEHICLE CABIN
(57) The sound level control procedure in the vehicle
cabin is based on the detection of an active speaker
inside the vehicle in order to lower the sound level on
the speakers (220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 and 227)
depending on the position of the detected speaker. The
process uses a microphone string (210) with a
microphone chip processor and a volume control module
on the speakers (multimedia processor). The microphone
string (210) is configured to dictate the sound wave that
the microphone string processor will convert into a
microphone signal. The analysis of the microphone
signals determines the existence of the characteristics of
the speech signal and the incoming angle of the speech
source signal, i.e. the location of the active speaker
inside the vehicle. The process further includes
automatically lowering the sound level of the speakers
located near the speaker or multiple speakers.
(51)

H01F 7/06 (2006.01)
(11) 2018/0327 А1
H02K 1/00 (2006.01)
H02K 15/00 (2006.01)
(21) P-2018/0327
(22) 16.03.2018.
(54) ELEKTROMAGNET SA JEZGROM
DOSTUPNIM ZA ROTACIONA KRETANJA
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(71) JOVANOVIĆ, Goran, Pante Tutundžića 46,
11070 Novi Beograd, RS
(72) JOVANOVIĆ, Goran, Pante Tutundžića 46,
11070 Novi Beograd, RS
(57) Elektromagnet sa jezgrom dostupnim za rotaciona
kretanja se sastoji od namotaja bakarne žice (8) koji se
nalaze na kućištu (1) dizajniranom u obliku Iatiničnog slova
V. Sa obzirom da su bakarne žice (8) namotavane u obliku
Iatiničnog slova V sa obe strane kućišta (15, 16), samo
jezgro (9) elektromagneta ima oblik Iatiničnog slova V i
nalazi se u prostoru izmedju prednje (15) i zadnje (16)
strane kućišta i kao takvo omogućuje da rotor (14) u obliku
diska prolazi kroz njega i vrši rotaciona kretanja kroz
jezgro.Ovim pronalaskom se omogućuje da se energija iz
jezgra elektromagneta gde je i najveća može prenositi
direktno na permanentne magnete u rotoru(12 i 13) i to tako
što deluje na njih sa oba svoja magnetna pola,i severnim i
južnim polom, istovremeno. Ovaj elektromagnet
istovremeno sa oba svoja magnetna pola prenosi energiju na
magnete u rotoru i omogućuje da se kroz njegovo jezgro
vrši rotaciono kretanje.

(54) ELECTROMAGNET WHOSE CORE IS
AVILEBLE FOR ROTATIONAL MOTION

(51)

H04N 17/00 (2006.01)
(11) 2018/0384 А1
H04N 19/89 (2014.01)
(21) P-2018/0384
(22) 27.03.2018.
(54) POSTUPAK ZA OTKRIVANJE EFEKTA
"ZAMRZAVANJA" VIDEO SIGNALA
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS; FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,
RAČUNARSTVA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
OSIJEK, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, HR
(72) VRANJEŠ, Mario, Psunjska 90, 31000 Osijek, HR;
GRBIĆ, Ratko, Sjenjak 41, 31000 Osijek, HR;
HERCEG, Marijan, Princa Eugena Savojskog 8b, 31000
Podravlje, HR; PEKOVIĆ, Vukota, Turgenjeva 9/263,
21000 Novi Sad, RS; STEFANOVIĆ, Dejan, Stevana
Divina Babe 8/19, 21000 Novi Sad, RS
(57) Postupak za otkrivanje efekta „zamrzavanja" video
signala obuhvata korak 100 učitavanja prvih m okvira
200, njihovo poduzorkovanje na blokove 201 i računanje
srednjih vrednosti 203 blokova 201, nakon čega se
dobiju poduzorkovani okviri 202 čiji su elementi srednje
vrednosti 203 blokova 201 piksela. Za svaki sledeći
okvir, označen kao n-ti, takođe se vrši učitavanje,
poduzorkovanje i računanje srednjih vrednosti 203
blokova 201 piksela. Postupak ima za novost korak
(102) upoređivanja n-tog poduzorkovanog okvira (202)
sa poduzorkovanim (n-m)-tim okvirom (202), tako što se
računa apsolutna razlika elemenata n-tog i (n-m)-tog
poduzorkovanog okvira (202), pri čemu brojač noDiff
predstavlja broj parova upoređivanih elemenata
poduzorkovanog n-tog i (n-m)-tog okvira (202) za koje
je njihova apsolutna razlika veća od unapred definisanog
praga DiffTH, nakon čega sledi korak (103) donošenja
odluke o postojanju efekta „zamrzavanja" u slike u videu
na osnovu vrednosti brojača noDiff dobijene iz
prethodnog koraka, tako da ukoliko je vrednost brojača
noDiff manja od unapred zadatog praga maxDiff, tada u
videu postoji „zamrzavanje".

(57) An electromagnet with a core available for rotational
motions consists of windings of copper wire (8) located on
a housing (1) designed in the shape of an Iatin letter V.
Since copper wires (8) are wound in the shape of an Iatin
letter V on either side of the housing (15, 16), only the core
(9) of the electromagnet is in the shape of an Iatin letter V
and is located in the space between the front (15) and the
rear (16) of the housing side, and as such allows the discshaped rotor (14) to pass through it and This invention
enables the energy from the core of the electromagnet,
where it is the largest, to be transmitted directly to the
permanent magnets (12, 13) in the rotor (14) by acting on
them with both its magnetic poles, both north and south
breakage, at the same time. This electromagnet
simultaneously transmits energy to the magnets in the rotor
with both of its magnetic poles and allows rotational motion
to be made through its core.
16
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(54) METHOD FOR DETECTING THE EFFECT OF
"FREEZZING" OF THE VIDEO SIGNAL
(57) A method for detecting the effect of "freezing" of the
video signal comprises the step 100 of loading the first m
frames 200, sub sampling them to blocks 201 and
calculating the mean values 203 for blocks 201, to provide
subsample frames 202 whose elements are the mean values
203 of blocks 201 of pixels. For each subsequent frame,
labeled as n-th, sub-sampling and calculating the mean
values 203 of blocks 201 of pixels is performed. The
process has a novelty in step (102) comparing the n-th subsampled frame (202) with the sub-sampled (n-m)th frame
(202), so that an absolute difference of the elements of the
n-th and (n-m)-th sub-sampled frame is calculated, (202)
wherein the counter noDiff represents the number of pairs
of compared elements sub-sampled n-th and (n-m)—th
frame (202), where their absolute difference is greater than
a predefined threshold DiffTN, followed by step (103) of
making decision on the existence of effect of freezing the
image in the video, based on the value of the counter noDiff
obtained from the previous step, so that, if the value of the
counter noDIff is less than a pre-determined threshold
maxDiff, then freezing exists in the video.
(51)

H04N 17/00 (2006.01)
(11) 2018/0385 А1
H04N 1/409 (2006.01)
H04N 19/89 (2014.01)
(21) P-2018/0385
(22) 27.03.2018.
(54) POSTUPAK OTKIVANJA ARTEFAKATA GUBITKA
PAKETA U SLICI U PRENETOM VIDEO SIGNALU
(71) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a,
21000 Novi Sad, RS; FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,
RAČUNARSTVA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
OSIJEK, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, HR
(72) VRANJEŠ, Mario, Psunjska 90, 31000 Osijek, HR;
HERCEG, Marijan, Princa Eugena Savojskog 8b, 31000
Podravlje, HR; GRBIĆ, Ratko, Sjenjak 41, 31000
Osijek, HR; PAP, Ištvan, Sirmai Karolja 65, 21235
Temerin, RS; KOVAČEVIĆ, Jelena, Fruškogorska 47,
21000 Novi Sad, RS
(57) Postupak otkrivanja artefakata gubitka paketa u slici u
prenetom video signalu ima za novost da se predobradom,
filtriranjem vertikalnih i horizontalnih gradijenata i
horizontalnih i vertikalnih ivica, dobijaju pravi uglovi (210)
preklapanjem dobijenih oštrih horizontalnih ivica (240) i
oštrih vertikalnih ivica (245), odnosno pronalaze se makroblokovi (330) sa detektovanim artefaktima gubitka paketa.
Postupak je, pored koraka (120) detekcije pravih uglova
(210), karakterisan i načinom na koji se sadržaj slike
razlikuje od artefakata gubitka paketa, a to je praćenje u
koliko se uzastopnih okvira makro-blok (330) sa
detektovanim artefaktom gubitka paketa pojavljuje na istoj
lokaciji i poređenje sa predefinisanim maksimalnim brojem
F ponavljanja okvira na istoj lokaciji u koraku (150)
razlikovanja sadržaja od artefakata gubitka paketa. Ukoliko
ЗИС / RS / IPO

А
se na istoj lokaciji pronađu artefakti gubitka paketa, to jest
ako se u istom makro-bloku (200) pojave više od F
uzastopnih okvira, makro-blok (330) sa detektovanim
artefaktom gubitka paketa se "zaključava" i algoritam ga
beleži kao sadržaj. Makro-blok (200) ostaje "zaključan"
dokle god se u njemu pojavljuje artefakt gubitka paketa u
uzastopnim okvirima, a "otključava" se ponovo tek kada se
na navedenoj lokaciji u predefinisanom broju A uzastopnih
okvira ne pojavljuje artefakt.

(54) METHOD FOR DETECTING PACKET LOSS
ARTIFACTS IN AN IMAGE IN A TRANSMITTED
VIDEO SIGNAL
(57) A method for detecting packet loss artifacts in an
image in a transmitted video signal has a novelty in preprocessing, filtering vertical and horizontal gradients and
horizontal and vertical edges, obtaining right angles (210)
by overlapping the detected sharp horizontal edges (240)
and sharp vertical edges (245), i.e. detecting the macroblocks (330) with detected packet loss artifacts. The method
is, in addition to the step (120) of detecting right angles
(210), characterized by the manner in which the image
content is differentiated from packet loss artifacts by
tracking in how many consecutive frames is the macroblock (330) with detected artifact packet loss occurring at
the same location, and by comparison with the predefined
maximum number F of frame repetitions at the same
location in the step (150) of differentiating content from
packet loss artifacts. If packet loss artifacts are found at the
same location, i.e. if more than F consecutive frames occur
in the same macro-block (200), the macro-block (330) with
detected packet loss artifacts is ”locked" and the algorithm
detects it as content. The macro-block (200) stays ”locked"
as long as the packet loss artifact is appearing in
consecutive frames, and ”unlocks" again only when the
artifact is not appearing at the given location in the
predeﬁned number A of consecutive frames.
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DK; KRUSE, Thomas, Novo Allé, 2880 Bagsværd, DK;
LAU, Jesper F., Novo Allé, 2880 Bagsværd, DK
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,
11160 Beograd
(51) A61M 15/00 (2006.01)
(11) 59102 B1
A24F 47/00 (2006.01)
A61M 11/00 (2006.01)
A61M 11/04 (2006.01)
A61M 15/06 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
(21) P-2019/0952
(22) 23.08.2011.
(30) US 24.08.2010. 402136 P
(96) 23.08.2011. 15171948.1
(97) 22.05.2019. EP2982255 B 2019/21 EN
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(97) 07.08.2019. EP3142751 B 2019/32 EN
(54) ANTI-B7-H1 I ANTI-CTLA-4 ANTITELA ZA
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SEPARATING PLANT WITH MEMBRANES
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26, 26607 Aurich, DE
(72) CORTEN, Gustave Paul, Kanaaldijk 294,
NL-1831 BH Koedijk, NL
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11000 Beograd
(51) F16L 53/38 (2018.01)
(11) 59126 B1
(21) P-2019/0973
(22) 22.12.2014.
(30) DE 24.02.2014. 102014102362
(96) 22.12.2014. 14199763.5
(97) 15.05.2019. EP2910836 B 2019/20 DE
(54) KONEKTOR ZA VOD ZA FLUID
CONNECTOR FOR A FLUID LINE
(73) NORMA GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4,
63477 Maintal, DE
(72) BIRMAN, Ervin, c/o NORMA Grupa Jugoistocna
Evropa d.o.o., 94 BATINSKA, 24000 Subotica, RS;
35

B
MANN, Stephan, c/o NORMA Germany GmbH
Edisonstr. 4, 63477 Maintal, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) F41A 25/18 (2006.01)
(11) 59103 B1
F16F 9/34
(2006.01)
F41A 25/04 (2006.01)
(21) P-2019/0997
(22) 16.06.2015.
(30) DE 16.06.2014. 202014102780 U
DE 27.08.2014. 202014103999 U
(86) WO 16.06.2015. PCT/EP2015/063413
(87) WO 23.12.2015. WO 2015/193277
(96) 16.06.2015. 15729818.3
(97) 22.05.2019. EP3155355 B 2019/21 DE
(54) AMORTIZER ZA ORUŽJE
DAMPER FOR A WEAPON
(73) RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH,
Heinrich-Ehrhardt-Str. 2, 29345 Unterlüß, DE
(72) EGGERT, Klaus-Peter, Gösslinger Str. 33,
72369 Zimmern u. d. B., DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) F41G 5/16
(2006.01)
(11) 59097 B1
F41G 5/22
(2006.01)
(21) P-2019/0996
(22) 22.04.2014.
(30) DE 23.04.2013. 102013006939
(86) WO 22.04.2014. PCT/EP2014/058132
(87) WO 30.10.2014. WO 2014/173892
(96) 22.04.2014. 14718619.1
(97) 05.06.2019. EP2989409 B 2019/23 DE
(54) ADAPTIVNO OGRANIČENJE UBRZANJA
ADAPTIVE ACCELERATION LIMITING MEANS
(73) RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH,
Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2, 29345 Unterlüss, DE
(72) KROLL, Florian, Schieferweg 4, 72355 Schömberg,
DE; STENZEL, Udo, St. Andreasstraße 15, 97708 Bad
Bocklet, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) F42B 12/74 (2006.01)
(11) 59094 B1
F42B 30/02 (2006.01)
(21) P-2019/0943
(22) 01.09.2014.
(30) SI 03.09.2013. 201300247
(86) WO 01.09.2014. PCT/SI2014/000048
(87) WO 12.03.2015. WO 2015/034442
(96) 01.09.2014. 14799569.0
(97) 24.04.2019. EP3042145 B 2019/17 EN
(54) IZDELJENI PROJEKTIL
PARTITIONED PROJECTILE
(73) AREX PROIZVODNJA ORODIJ, NAPRAV IN
STORITVE D.O.O. SENTJERNEJ, Trubarjeva cesta 7,
8310 Sentjernej, SI
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(72) KRALJ, Ivan, Brusnice 86, 8321 Brusnice, SI
(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) F42B 27/00 (2006.01)
(11) 59083 B1
F42C 14/02 (2006.01)
F42C 15/21 (2006.01)
(21) P-2019/0947
(22) 22.06.2016.
(30) FR 22.06.2015. 1555729
(86) WO 22.06.2016. PCT/EP2016/064477
(87) WO 29.12.2016. WO 2016/207250
(96) 22.06.2016. 16730438.5
(97) 08.05.2019. EP3311102 B 2019/19 FR
(54) UPALJAČ BEZ IGLE ZA BOMBE I BOMBE
KOJE SU NJIME OPREMLJENJE
PINLESS GRENADE IGNITER AND GRENADE
THUS EQUIPPED
(73) ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., 6
boulevard de Joffrery, 31600 Muret, FR
(72) GOESSENS, Frédéric, Route de Gardouch, 31290
Vieillevigne, FR; MARTIMBIANCO, Alain, 99 rue
Marcel Doret, 31860 Labarthe sur Leze, FR;
GREGOIRE, Bertrand François, 19 boulevard Bonrepos,
31000 Toulouse, FR; BARES, Eric, Villa 13 résidence les
Bosquets, Rue des Bosquets, 31870 Lagardelle sur Leze, FR
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ, Milivoje,
Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd
(51) G01L 5/24
(2006.01)
(11) 59096 B1
G01L 25/00 (2006.01)
(21) P-2019/0968
(22) 18.04.2016.
(30) IT 22.04.2015. UB20150428
(86) WO 18.04.2016. PCT/IB2016/052202
(87) WO 27.10.2016. WO 2016/170462
(96) 18.04.2016. 16726166.8
(97) 05.06.2019. EP3286539 B 2019/23 EN
(54) ISPITNI STO ZA ODVIJAČ SA
POBOLJŠANOM KONTROLOM
SCREWER TEST BENCH WITH IMPROVED
CONTROL
(73) SCS CONCEPT S.R.L., Via Zucchi 39/C, 20095
Cusano Milanino (MI), IT
(72) BOCCELLATO, Roberto, Via Italia 85, I-24068
Seriate (BG), IT; TINTI, Carlo Giuseppe, Via Papa
Giovanni XXIII 3, I-20082 Noviglio (MI), IT
(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) G01L 25/00 (2006.01)
(11) 59095 B1
(21) P-2019/0967
(22) 18.04.2016.
(30) IT 22.04.2015. UB20150151
(86) WO 18.04.2016. PCT/IB2016/052203
(87) WO 27.10.2016. WO 2016/170463
(96) 18.04.2016. 16723829.4
(97) 05.06.2019. EP3286538 B 2019/23 EN
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(54) ISPITNI STO ZA ODVIJAČ SA DVOSMERNOM
KONTROLOM
SCREWER TEST BENCH WITH BIDIRECTIONAL
CONTROL
(73) SCS CONCEPT S.R.L., Via Zucchi 39/C,
20095 Cusano Milanino (MI), IT
(72) BOCCELLATO, Roberto, Via Italia 85, I-24068
Seriate (BG), IT; TINTI, Carlo Giuseppe, Via Papa
Giovanni XXIII 3, I-20082 Noviglio (MI), IT
(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) G07F 1/04
(2006.01)
(11) 59085 B1
(21) P-2019/1010
(22) 05.01.2010.
(30) DE 06.01.2009. 202009000228 U
(96) 05.01.2010. 10000025.6
(97) 24.07.2019. EP2204781 B 2019/30 DE
(54) NAPRAVA ZA USMERAVANJE
GUIDING DEVICE
(73) NOVOMATIC AG, Wiener Strasse 158,
2352 Gumpoldskirchen, AT
(72) MÜHRENBERG, Roland, c/o IP &
Rechtsabteilung, Wiener Strasse 158, 2352
Gumpoldskirchen, AT; BUCHHOLZ, Wiebke, c/o IP &
Rechtsabteilung, Wiener Strasse 158, 2352
Gumpoldskirchen, AT; ZANDER, Marko, c/o IP &
Rechtsabteilung, Wiener Strasse 158, 2352
Gumpoldskirchen, AT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) G09F 19/22 (2006.01)
(11) 59127 B1
(21) P-2019/0980
(22) 30.09.2013.
(30) ZA 06.12.2012. 201209208
(86) WO 30.09.2013. PCT/IB2013/058995
(87) WO 12.06.2014. WO 2014/087265
(96) 30.09.2013. 13817976.7
(97) 01.05.2019. EP2929525 B 2019/18 EN
(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU PANELA ZA
PRIKAZIVANJE, PRI ČEMU JE POMENUTI
PANEL ZA PRIKAZIVANJE SPOSOBAN DA
OMOGUĆI PRIKAZIVANJE SADRŽAJA NA
STEPENIKU POKRETNIH STEPENICA
A METHOD OF MANUFACTURING A DISPLAY
PANEL, SAID DISPLAY PANEL BEING OPERABLE
TO ENABLE CONTENT TO BE DISPLAYED ON A
STEP OF AN ESCALATOR
(73) MOTION ICON (PROPRIETARY) LIMITED,
139 Josiah Gumede Road, Pinetown 3610, ZA
(72) DAWS, Nigel, John, 24 Avon Drive Westville
Durban, Kwazulu Natal 3629, ZA
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
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B
(51) H01M 10/42 (2006.01)
(11) 59089 B1
G01R 31/36 (2019.01)
H01M 2/10
(2006.01)
H01M 10/0525 (2010.01)
H01M 10/44 (2006.01)
H01M 10/48 (2006.01)
H02J 7/00
(2006.01)
(21) P-2019/0869
(22) 12.09.2014.
(30) CN 23.09.2013. 201310436714
(86) WO 12.09.2014. PCT/CN2014/086370
(87) WO 26.03.2015. WO 2015/039584
(96) 12.09.2014. 14845187.5
(97) 10.04.2019. EP3051622 B 2019/15 EN
(54) UNIVERZALNA PUNJIVA BATERIJA
FORMIRANA KORIŠĆENJEM LITIJUM-JONSKE
BATERIJE I METODA KONTROLE
UNIVERSAL RECHARGEABLE BATTERY
CONSTITUTED BY EMPLOYING LITHIUM-ION
BATTERY AND CONTROL METHOD
(73) SHENZHEN MAIGESONG ELECTRICAL CO.,
LTD., Block C, 3rd floor, HaiKexing Strategic Emerging
Industrial Park, Jinlong Road and Baoshan avenue,
Pingshan District, Shenzhen City, Guandong Province
518118, CN
(72) LI, Song, B15, Huidu Villa, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong 518117, CN
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ, SEKULIĆ,
Advokati, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) H02K 29/03 (2006.01)
(11) 59132 B1
H02K 1/27
(2006.01)
(21) P-2019/1013
(22) 11.07.2013.
(30) DE 31.07.2012. 102012213465
(86) WO 11.07.2013. PCT/EP2013/002053
(87) WO 06.02.2014. WO 2014/019641
(96) 11.07.2013. 13747967.1
(97) 22.05.2019. EP2880750 B 2019/21 DE
(54) SINHRONI MOTOR SA PERMANENTNIM
MAGNETIMA I UPRAVLJAČKI SERVO-SISTEM
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR
AND POWER-ASSISTED STEERING SYSTEM
(73) BROSE FAHRZEUGTEILE GMBH & CO.
KOMMANDITGESELLSCHAFT, WÜRZBURG,
Ohmstraße 2a, 97076 Würzburg, DE
(72) OMBACH, Grzegorz, Rotkäppchenstrasse 88,
81739 München, DE; STEEGMULLER, Horst,
Johanniterweg 6, 97076 Würzburg, DE; CHLEBOSZ,
Wojciech, Kapuzinerstrasse 6, 97070 Würzburg, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) H02S 40/44 (2014.01)
(11) 59105 B1
H02S 40/42 (2014.01)
(21) P-2019/0751
(22) 27.10.2016.
(30) DE 27.10.2015. 102015220984
(86) WO 27.10.2016. PCT/EP2016/075887
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(87) WO 04.05.2017. WO 2017/072212
(96) 27.10.2016. 16793791.1
(97) 01.05.2019. EP3369170 B 2019/18 DE
(54) RASHLADNI MODUL ZA FOTONAPONSKU
JEDINICU
COOLING MODULE FOR A PHOTOVOLTAIC UNIT
(73) ITP GMBH - GESELLSCHAFT FÜR
INTELLIGENTE TEXTILE PRODUKTE, OttoSchmerbach-Straße 19, 09117 Chemnitz, DE
(72) RICHTER, Klaus, Ludwig-Feuerbach-Strasse 3,
99425 Weimar, DE; JIMENEZ, Karen, AbrahamLincoln-Strasse 3, 99423 Weimar, DE; HUSCHKE,
Dirk, Untere Gasse 58, 99448 Rittersdorf, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
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B

OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE
AMENDED PATENTS
(51) A61P 19/08 (2006.01)
(11) 54847 B2
A61K 38/06 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
C07D 301/00 (2006.01)
C07D 301/03 (2006.01)
C07D 303/36 (2006.01)
C07K 5/087 (2006.01)
(21) P-2016/0471
(22) 03.10.2008.
(30) US 04.10.2007. 997613 P
US 20.12.2007. 8987 P
(86) WO 03.10.2008. PCT/US2008/011443
(87) WO 09.04.2009. WO 2009/045497
(96) 03.10.2008. 08834964.2
(97) 13.04.2016. EP2207791 B 2016/15 EN
(54) INHIBITORI KRISTALNE PEPTID EPOKSI
KETON PROTEAZE I SINTEZA
AMINOKISELINSKIH KETO-EPOKSIDA
CRYSTALLINE PEPTIDE EPOXY KETONE
PROTEASE INHIBITORS AND THE SYNTHESIS OF
AMINO ACID KETO-EPOXIDES
(73) ONYX THERAPEUTICS, INC., 249 East Grand
Avenue, South San Francisco, CA 94080, US
(72) PHIASIVONGSA, Pasit, 2712 Saint Regis Avenue,
Brentwood CA 94513, US; SEHL, Louis, C., 403
Alameda de la Pulgas, Redwood City CA 94062, US;
FULLER, William, Dean, 3085 Driscoll Drive, San
Diego CA 92117, US; LAIDIG, Guy, J., 329 Waverley
Street, Menlo Park CA 94025, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
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B

ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT
(B1, B2)
(51) C02F 1/68
(21) P-2015/0751
(48) 30.09.2019.

(2006.01)

(11) 54406 B9
(22) 10.08.2011.

(51) C07C 231/02
C07C 233/18
C07C 253/30
C07C 255/37
C07C 255/40
(21) P-2016/0320
(48) 30.09.2019.

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

(11) 54753 B9

(51) B65D 81/24
(21) P-2016/0938
(48) 30.09.2019.

(2006.01)

(11) 55292 B9
(22) 06.10.2011.

(51) C07D 471/04
A61K 31/4375
A61K 31/519
A61P 3/00
A61P 7/00
A61P 35/00
(21) P-2018/0225
(48) 30.09.2019.

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

(11) 56924 B9
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(22) 04.01.2012.

(22) 18.04.2014.
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B

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.8.2019. до 15.9.2019. године:
Патент број 49723 чији је носилац ORION
CORPORATION, Orionintie 1, Espoo Fin-02200, FI,
престао је да важи дана 14.09.2019. године.
Патент број 50104 чији је носилац NOVARTIS
AG, Schwarzwaldalle 215, CH-4058 Basel, CH, престао
је да важи дана 20.08.2019. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.2.2019. до 15.3.2019. године:
Патент број 50531 чији је носилац ARES
TRADING S.A., Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH1170 Aubonne, CH, престао је да важи дана
01.03.2019. године.
Патент број 51153 чији је носилац PETROVIĆ,
Srbobran, Ljubivoja Gajića 60, Đurinci, 11450 Sopot,
RS, престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Патент број 51345 чији је носилац TAKEDA
GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2 , 78467 Konstanz , DE,
престао је да важи дана 02.03.2019. године.
Патент број 51737 чији је носилац
LABORATOIRES SERONO SA, Centre Industriel,
1267 Coinsins, Vaud, CH, престао је да важи дана
21.02.2019. године.
Патент број 51755 чији је носилац
LABORATOIRES SERONO SA, Centre Industriel,
1267 Coinsins, Vaud , CH; INSTITUT NATIONAL DE
LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE,
101, rue de Tolbiac, F-75654 Paris, FR, престао је да
важи дана 14.03.2019. године.
Патент број 51827 чији је носилац
AKHAPKINA, Valentina, Ivanovna, ul. 5-aya
Parkovaya, 33-24, 105264 Moscow, RU, престао је да
важи дана 28.02.2019. године.
Патент број 51984 чији је носилац EUROCELTIQUE S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653
Luxembourg, LU, престао је да важи дана 01.03.2019.
године.

ЗИС / RS / IPO

Патент број 52051 чији је носилац PETER
OPSVIK AS, Pilestredet 27h, 0164 Oslo, NO, престао
је да важи дана 24.02.2019. године.
Патент број 52251 чији је носилац NOGRA
PHARMA LIMITED, 33 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2, IE, престао је да важи дана 28.02.2019.
године.
Патент број 52341 чији је носилац
RENEWABILITY ENERGY, INC., 60 Baffin Place,
Unit 2, Waterloo, ON N2V 1Z7, CA, престао је да
важи дана 19.02.2019. године.
Патент број 52553 чији је носилац TERRE
ARMEE INTERNATIONALE, 1 bis, rue du Petit
Clamart, F-78140 Velizy Villacoublay, FR, престао је
да важи дана 28.02.2019. године.
Патент број 52801 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 24.02.2019. године.
Патент број 52916 чији је носилац TAKEDA
GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE,
престао је да важи дана 03.03.2019. године.
Патент број 53165 чији је носилац BIONSIL
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , Via Giuseppe Mazzini, 2,
Milano , IT, престао је да важи дана 15.03.2019.
године.
Патент број 53543 чији је носилац NYCOMED
GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE,
престао је да важи дана 03.03.2019. године.
Патент број 53710 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 22.02.2019. године.
Патент број 53738 чији је носилац SYCUBE
INFORMATIONSTECHNOLOGIE
GMBH,
Erdbergstrasse 52-60, 1030 Wien, AT, престао је да
важи дана 13.03.2019. године.
Патент број 53741 чији је носилац TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel
Street, P.O. Box 3190, 49131 Petah Tiqva, IL, престао
је да важи дана 09.03.2019. године.
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Патент број 53779 чији је носилац TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel
Street, P.O. Box 3190, 49131 Petah Tiqva, IL, престао
је да важи дана 09.03.2019. године.

Патент број 55528 чији је носилац PÖRNER
INGENIEURGESELLSCHAFT
MBH,
Hamburgerstrasse 9, 1050 Wien, AT, престао је да
важи дана 06.03.2019. године.

Патент број 54216 чији је носилац F.
HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 Basel, CH, престао је да важи дана 13.03.2019.
године.

Патент број 55638 чији је носилац KRKA,
D.D., NOVO MESTO, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo
mesto, SI, престао је да важи дана 27.02.2019. године.

Патент број 54296 чији је носилац REHAU AG
+ Co, Rheniumhaus, 95111 Rehau, DE, престао је да
важи дана 02.03.2019. године.
Патент број 54383 чији је носилац PFIZER
INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US,
престао је да важи дана 12.03.2019. године.
Патент број 54684 чији је носилац IMI
HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA,
Route de Crassier 19, 1262 Eysins, CH, престао је да
важи дана 01.03.2019. године.
Патент број 54754 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
27.02.2019. године.
Патент број 54804 чији је носилац VELJA,
Stefan, Dinka Šimunovića 46, 21131 Petrovaradin, RS,
престао је да важи дана 01.03.2019. године.
Патент број 54964 чији је носилац BLANK,
Thomas, Klaus-Blank-Straße 1, 91747 Westheim, DE,
престао је да важи дана 25.02.2019. године.
Патент број 54983 чији је носилац KOSTIĆ,
Miloje, Dragana Rakića 53, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 02.03.2019. године.
Патент број 55133 чији је носилац GLAXO
GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
02.03.2019. године.
Патент број 55344 чији је носилац ELEY
LIMITED, Selco Way, off First Avenue, Minworth
Industrial Estate, Minworth, Sutton, Coldfield, West
Midlands B76 1BA, GB, престао је да важи дана
01.03.2019. године.
Патент број 55527 чији је носилац SANOFI
SA, 3 route de Montfleury, 1214 Vernier, CH, престао
је да важи дана 19.02.2019. године.

Патент број 55793 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
E, престао је да важи дана 26.02.2019. године.
Патент број 55877 чији је носилац IMI
HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA,
Route de Crassier 19, 1262 Eysins, CH, престао је да
важи дана 14.03.2019. године.
Патент број 56141 чији је носилац
THERAVANCE BIOPHARMA ANTIBIOTICS IP,
LLC, 901, Gateway Boulevard, South San Francisco,
CA 94080, US, престао је да важи дана 07.03.2019.
године.
Патент број 56300 чији је носилац
THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC, 901
Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080,
US, престао је да важи дана 05.03.2019. године.
Патент број 56307 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 08.03.2019.
године.
Патент број 56310 чији је носилац ESSES,
Alfred, 1860 East 7th Street, Brooklyn, NY 11223, US,
престао је да важи дана 19.02.2019. године.
Патент број 56416 чији је носилац COOL
GEAR INTERNATIONAL, LLC, 10 Cordage Park
Circle, Suite 212, Plymouth, MA 02360, US, престао је
да важи дана 19.02.2019. године.
Патент број 56455 чији је носилац VICAT,
Tour Manhattan 6 place de l'Iris, 92095 Paris La
Défense, FR, престао је да важи дана 14.03.2019.
године.
Патент број 56490 чији је носилац VICAT,
Tour Manhattan 6 place de l'Iris, 92095 Paris La
Défense, FR, престао је да важи дана 14.03.2019.
године.
Патент број 56532 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
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IN 46285, US; ANACOR PHARMACEUTICALS,
INC., 1020 East Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303,
US, престао је да важи дана 07.03.2019. године.

Патент број 57353 чији је носилац SARRIS,
Nikolaos, Via Vincenzo Attimo 48, 20021 Bollate (MI),
IT, престао је да важи дана 27.02.2019. године.

Патент број 56561 чији је носилац
QUANTICEL PHARMACEUTICALS INC., 9393
Towne Centre Drive, Suite 110, San Diego, CA 92121,
US, престао је да важи дана 13.03.2019. године.

Патент број 57708 чији је носилац GLAXO
GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
02.03.2019. године.

Патент број 56726 чији је носилац HOLDING
KORPORACIJA "KRUŠIK" A.D., Vladike Nikolaja 59,
14000 Valjevo, RS, престао је да важи дана
20.02.2019. године.

Патент број 57737 чији је носилац PETROVIĆ,
Milan, Ostrva Vida 36, 37000 Kruševac, RS, престао је
да важи дана 11.03.2019. године.

Патент број 57300 чији је носилац BEKON
GMBH, Feringastrasse 9, 85774 Unterföhring, DE,
престао је да важи дана 06.03.2019. године.

ЗИС / RS / IPO

Патент број 58059 чији је носилац ESSES,
Alfred, 1860 East 7th Street, Brooklyn, NY 11223, US,
престао је да важи дана 19.02.2019. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.8.2019. до 15.9.2019. године
Промена имена/адресе

Промена пренос права

Име или адреса носиоца патента рег.број
51787 промењена је у INTERMUNE, INC., 1 DNA
Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US;

За патент бр. 52270 извршен је пренос на PH
PHARMA CO., LTD.,, 9F, The-K Twin Towers A, 50
Jongno 1-Gil, Jongno-Gu, Seoul 03142, KR;

Име или адреса носиоца патента рег.број
52773 промењена је у CVEJIN, Živko , Угриновачки
пут 66/7/5, 11000 Beograd, RS;

За патент бр. 52773 извршен је пренос на
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "АНЂЕЛКОВИЋ АЛ"
ДОО БЕОГРАД, ул. Бабин луг 5е, Винча, 11000
Београд, RS;

Име или адреса носиоца патента рег.број
53721 промењена је у INTERMUNE, INC., 1 DNA
Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58146 промењена је у NEW YORK UNIVERSITY, 70
Washington Square, New York, NY 10012,
USandBENEVIR BIOPHARM INC., 708 Quince
Orchard Road, Suite 1510, Gaithersburg,
MD 20878, US;

За патент бр. 53626 извршен је пренос на
BIOGEN MA INC.,, 225 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
За патент бр. 56751 извршен је пренос на
EPICS THERAPEUTICS, rue Adrienne Bolland 47,
6041 Gosselies (Charleroi), BE;
За патент бр. 58228 извршен је пренос на
SIEMENS MOBILITY GMBH, Siemensstraße 90, 1210
Wien, AT;
За патент бр. 59063 извршен је пренос на
SINGH MOLECULAR MEDICINE, LLC, 14153
Yosemite Drive, Suite 101, Hudson, Florida 34667, US;
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
Eвропски патент EP2470166 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 52959, носиоца H. LUNDBECK A/S,
Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, нису имали дејства од
почетка.

ЗИС / RS / IPO

Eвропски патент EP2357213 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под
бројем
52961,
носиоца
OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42 , 4665
Oftringen , CH, нису имали дејства од почетка.
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ /
Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie
(21) SDZ-2018/0016
(22) 4.12.2018.
(71) BAYER CROPSCIENCE LIMITED, 230
Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4
0WB, GB
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO PATENTNA
KANCELARIJA, Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 50017
(54) DERIVATI 2-PIRIDILMETILAMINA, KAO
KORISNI FUNGICIDI
(92) 321-01-875/2018-11 16/10/2018 RS
(95) FLUOPIKOLID I FLUOKSASTROBIN
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.2.2019. до 15.3.2019. године

Мали Патент број 1424 чији је носилац
RAČIĆ, Alek, J., Hadži Melentijeva 26, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 25.02.2019. године.

Mали Патент број 1363 чији је носилац
KOVAČEVIĆ, Ilija, Dalmatinska 10, 22320 Inđija, RS,
престао је да важи дана 02.03.2019. 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
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9
Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9
(51)

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

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

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

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

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



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

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 34/2019– 38/2019 (21.8.2019. до 18.9.2019.).
________________

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)

A01K 67/027(2006.01) (11) EP 3456191 A1
C12N 15/85 (2006.01)
C07K 16/00 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
(30) WO 27.06.2008. PCT/NL2008/050430
(96) EP 18183986.1 29.06.2009. EN
(97) EP 3456191 20.03.2019. 201912 EN
(54) ANTIBODY PRODUCING NON-HUMAN
MAMMALS
(71) MERUS N.V., Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, NL
(72) HOUTZAGER, ERWIN, Van Reenenweg 37,
3702 SC Zeist, NL
PINTO, RUI DANIEL, Prinsenstraat 12, 3581 JS Utrecht, NL
LOGTENBERG, TON, c/o Merus N.V.Yalelaan 62,
3584 CM Utrecht, NL
THROSBY, MARK, c/o Merus N.V.Yalelaan 62, 3584
CM Utrecht, NL
(74) LAHRTZ, FRITZ, Patentanwälte Isenbruck Bösl
Hörschler PartG mbB, Prinzregentenstraße 6881675
München, DE
_____________________________________________

(54) ANTIBODY PRODUCING NON-HUMAN
MAMMALS
(71) MERUS N.V., Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, NL
(72) HOUTZAGER, ERWIN, Van Reenenweg 37,
3702 SC Zeist, NL
PINTO, RUI DANIEL, Prinsenstraat 12, 3581 JS
Utrecht, NL
LOGTENBERG, TON, c/o Merus N.V.Yalelaan 62,
3584 CM Utrecht, NL
THROSBY, MARK, c/o Merus N.V.Yalelaan 62, 3584
CM Utrecht, NL
(74) LAHRTZ, FRITZ, Patentanwälte Isenbruck Bösl
Hörschler PartG mbB, Prinzregentenstraße 6881675
München, DE
_____________________________________________

A01K 67/027(2006.01) (11) EP 3456192 A1
C12N 15/85 (2006.01)
C07K 16/00 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
(30) WO 27.06.2008. PCT/NL2008/050430
(96) EP 18183994.5 29.06.2009. EN
(97) EP 3456192 20.03.2019. 201912 EN
(54) ANTIBODY PRODUCING NON-HUMAN
MAMMALS
(71) MERUS N.V., Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, NL
(72) HOUTZAGER, ERWIN, Van Reenenweg 37,
3702 SC Zeist, NL
PINTO, RUI DANIEL, Prinsenstraat 12, 3581 JS
Utrecht, NL
LOGTENBERG, TON, c/o Merus N.V.Yalelaan 62,
3584 CM Utrecht, NL
THROSBY, MARK, c/o Merus N.V.Yalelaan 62, 3584
CM Utrecht, NL
(74) LAHRTZ, FRITZ, Patentanwälte Isenbruck Bösl
Hörschler PartG mbB, Prinzregentenstraße 6881675
München, DE
_____________________________________________

A23G 9/20 (2006.01) (11) EP 3533337 A1
A23C 9/152 (2006.01)
A47J 43/12 (2006.01)
A23P 30/40 (2016.01)
(30) NL 03.09.2009. 2003433
(96) EP 18190392.3 03.09.2010. EN
(97) EP 3533337 04.09.2019. 201936 EN
(54) METHOD AND SYSTEM FOR DISPENSING
A PRODUCT
(71) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V.,
Stationsplein 4, 3818LE Amersfoort, NL
(72) WIJNEN, MARIA ELISABETH, Bernard
Zweersstraat 35, 7425 GS Deventer, NL
VAN DRUTEN, WIEBE NICOLAAS, Rede 24, 3891
AR Zeewolde, NL
SPRONK, RENATE CHRISTEL, Arboretumlaan 5,
6703 BD Wageningen, NL
BOTMAN, MAARTEN JOANNES, Heralaan 36, 7534
HA Enschede, NL
EBBEKINK, JAN HERMAN, Winterkamperweg 16a,
7475 SJ Markelo, NL
VAN DE HEIJNING, WILLIBRORDA ANTONIA
MARIA, Noorderlaan 1, 6865 VJ Heveadorp, NL
CLAUWAERT, WERNER MARIE CAMIEL,
Taaiboomstraat 15, 1702 Groot Bijgaarden, BE
(74) V.O., P.O. Box 87930 Carnegieplein 5, 2508 DH
Den Haag, NL
_____________________________________________

(51)

(51)

(51)

(30)
(96)
(97)
50

A01K 67/027(2006.01) (11) EP 3456193 A1
C12N 15/85 (2006.01)
C07K 16/00 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
WO 27.06.2008. PCT/NL2008/050430
EP 18184003.4 29.06.2009. EN
EP 3456193 20.03.2019. 201912 EN

(51)

(30)

A61K 9/00 (2006.01) (11) EP 3437633 A1
A61K 31/4025(2006.01)
A61K 38/11 (2006.01)
A61M 11/02 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
A61M 15/08 (2006.01)
US 22.12.2008. 139871 P
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(96) EP 18174439.2 21.12.2009. EN
(97) EP 3437633 06.02.2019. 201906 EN
(54) INTRANASAL DESMOPRESSIN
ADMINISTRATION
(71) SERENITY PHARMACEUTICALS LLC, 105
Hawk Court, Milford, PA 18337, US
(72) FEIN, SEYMOUR, 476 Canoe Hill Road, New
Canaan, CT Connecticut CT 06840, US
(74) EIP, EIP Europe LLP Fairfax House 15 Fulwood
Place, London WC1V 6HU, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 39/13 (2006.01) (11) EP 3431099 A1
A61K 39/12 (2006.01)
(30) US 30.03.2007. 909389 P
US 07.03.2008. 68666
(96) EP 18177156.9 31.03.2008. EN
(97) EP 3431099 23.01.2019. 201904 EN
(54) ATTENUATED VIRUSES USEFUL FOR
VACCINES
(71) THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, 35 State
Street,, Albany, New York 12207, US
(72) WIMMER, ECKARD, 17 Childs Lane, East
Setauket, NY 11733, US
SKIENA, STEVE, 6 Storyland Lane, Setauket, NY
11733, US
MUELLER, STEFFEN, 7 Gay Drive, Kings Point, NY
11024, US
FUTCHER, BRUCE, 47 William Penn Deive, Stony
Brook, NY 11790, US
PAPAMICHAIL, DIMITRIS, 10 Scranton Avenue, Port
Jefferson Station, NY 11776, US
COLEMAN, JOHN ROBERT, 242 Windward Court,
Port Jefferson, NY 11777, US
CELLO, JERONIMO, 106 Birch Drive, Port Jefferson,
NY 11777, US
(74) POHLMAN, SANDRA M., df-mp Dörries FrankMolnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG
mbB Theatinerstrasse 16, 80333 München, DE
_____________________________________________

А
SAFTA, AURELIA, 1655 North California Blvd, 453,
Walnut Creek, CA 94596, US
O'CONNOR, DEBORAH ANN, 1641 Cedar Street, San
Carlos, CA 94070, US
LEBRETON, BENEDICTE ANDREE, 1918 Pierce
Street, San Franciso, CA 94115, US
(74) MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40
Basinghall Street, London EC2V 5DE, GB
_____________________________________________
(51)
(30)

C12N 5/071(2010.01) (11) EP 3441458 A1
EP 03.02.2009. 09151970
US 03.02.2009. 14962209 P
EP 30.09.2009. 09171831
(96) EP 18182285.9 03.02.2010. EN
(97) EP 3441458 13.02.2019. 201907 EN
(54) CULTURE MEDIUM FOR EPITHELIAL
STEM CELLS AND ORGANOIDS COMPRISING
SAID STEM CELLS
(71) KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE
VAN WETENSCHAPPEN, Kloveniersburgwal 29, 1011
JV Amsterdam, NL
(72) SATO, TOSHIRO, Hubrecht
InstituteUppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht, NL
CLEVERS, JOHANNES, CAROLUS, Ruysdaellaan 7,
3712 AP Huis ter Heide, NL
HUCH ORTEGA, MERITXELL, Willem Barentszstraat
25II, 3572 PB Utrecht, NL
(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One
Southampton Row, London WC1B 5HA, GB

(51)

C07K 16/06 (2006.01) (11) EP 3441402 A1
C07K 1/18 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C07K 16/22 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
(30) US 30.10.2007. 983825 P
(96) EP 18151178.3 29.10.2008. EN
(97) EP 3441402 13.02.2019. 201907 EN
(54) ANTIBODY PURIFICATION BY CATION
EXCHANGE CHROMATOGRAPHY
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US
(72) SHARMA, MANDAKINI, 563 Montego Terrace,
Sunnyvale, CA 94089, US
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА
ПАТЕНАТА
(51)
(23)
(30)

A01H 3/00 (2006.01) (11) EP 3111755 A1
05.04.2019.
US 29.06.2009. 221186 P
EP 01.07.2009. 09075284
(96) EP 16179278.3 11.06.2010. EN
(97) EP 3111755 04.01.2017. 201701 EN
(54) IMPROVEMENT OF YIELD IN CROP
PLANTS THROUGH SELECTION OF
EPIGENETICALLY MODIFIED POPULATIONS
(71) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056
Ludwigshafen am Rhein, DE
(72) DE BLOCK, MARC, Abrikozenstraat 26, 9820
Merelbeke, BE
(74) BASF IP ASSOCIATION, BASF SE G-FLP-C6,
67056 Ludwigshafen, DE
_____________________________________________
(51)

A24B 1/00 (2006.01) (11) EP 2329724 A1
A24B 13/00 (2006.01)
A24C 5/42 (2006.01)
(23) 02.04.2019.
(30) EP 25.11.2005. 05111339
(96) EP 10182681.6 15.09.2006. EN
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(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

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

(540)

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

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

(526)
(531)
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 77490
(210) Ж- 2019-633

(181) 25.04.2029.
(220) 25.04.2019.
(151) 16.08.2019.
(732) Владимир Јешић, Сремских партизана 13,
21208 Сремска Каменица, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Булевар Михајла
Пупина 93/5, Београд
(540)

ALL CHROMOSOMES
(511) Кл. 5: крвна плазма; крв за медицинску
употребу; матичне ћелије.
Кл. 20: апарати за тестирање крви; апарати за
медицинску употребу; мерачи крви; апарати који се
користе у медицинским анализама; дијагностички
апарати.
Кл. 44: услуге медицинских клиника; медицинска
помоћ; изнајмљивање медициснке опреме; услуге
банке крви; медицинске услуге; медицинске услуге у
вези са вађењем, третирањем и обрадом људске крви.
(111) 77491
(210) Ж- 2019-676

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 16.08.2019.
(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard ,
90064, Los Angeles CALIFORNIA , US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

RIOT FORGE
(511) Кл. 9:
звучници; рачунарски мишеви;
рачунарски програми који се користе за праћење
статуса различитих корисника услуга онлајн
интерактивног играња игрица и онлајн повезивање
играча са другим играчима свих нивоа вештина;
софтвер „проширене стварности“ за играње видео
игара који се може преузети; софтвер за игре за
мобилне телефоне који се може преузети;
подкастови који се могу преузети у области е-спорта
и видео игара; софтвер за видео игре који се може
преузети; видео игре које се могу преузети; софтвер
за игре виртуалне реалности који се може преузети
за играње видео игара; слушалице – бубице; наочаре
за вид; слушалице;
интерактивни мултимедијски
програми за видео игре; подлоге за мишеве;
снимљени софтвер „проширене стварности“ за
играње видео игара; снимљени софтвер за виртуалну
реалност за играње видео игара; наочаре за сунце;
ЗИС / RS / IPO

кертриџи за видео игре; дискови за видео игре;
софтвер за видео игре; софтвер за видео игре и
приручници у електронском формату који се продају
као целина; софтвер за видео игре који се може
преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја.
Кл. 18: вишенаменске торбе; руксаци; новчаници за
кованице; козметичке торбице које се продају
празне; ранац (врећа) са учкуром; цилиндричне
текстилне торбе; торбице за ношење на боковима;
ручне торбице; футроле за кључеве; пртљаг; ознаке
за пртљаг; курирске торбе; цегер торбе (тоте торбе);
кишобрани; новчаници.
Кл. 25: одећа, наиме, каишеви, капути, костими за
игре са улогама, хаљине, рукавице, костими за Ноћ
вештица, дуксерице са капуљачом, одећа за малу
децу, јакне, удобна одећа за ношење код куће,
панталоне, пуловери, одећа за кишу, мараме, шалови,
блузе, кошуље, шортсеви, сукње, одећа за спавање,
кратке чарапе, доњи делови тренерке, дукс мајице,
џемпери, купаћи костими, мајице кратких рукава,
горњи делови одеће, доњи веш, обућа; покривала за
главу.
Кл. 38: услуге емитовања и преноса (стриминга)
играња видео игара и такмичења у игрању видео
играра путем глобалних комуникационих мрежа,
Интернета и бежичних мрежа; форуми (причаонице)
на друштвеним мрежама; пружање услуга интернет
форума за пренос порука међу рачунарским
корисницима.
Кл. 41: организовање и уживо вођење такмичења,
изложби и турнира који се односе на видео игре;
услуге разоноде, наиме, софтвер за видео игре који
се не може преузети а који омогућава корисницима
да праве, мењају, учитавају, преузимају, деле,
прегледају и објављују садржај интерактивних видео
игара који су створили корисници, музику и друге
медијске датотеке путем глобалних рачунарских
мрежа, интернета и бежичних мрежа; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција у области
разоноде, гејминга, видео игара и е-спортова; услуге
разоноде, наиме, пружање он-лајн видео игара;
услуге разоноде, наиме, омогућавање привременог
коришћења видео игара које се не могу преузимати;
услуге организовања такмичења у игрању видео
игара, изложби и турнира; услуге објављивања видео
игара; пружање услуга објављивања он-лајн
стрипова, графичких романа и прича са сценама и
ликовима заснованих на видео играма које се не могу
преузимати; услуге пружања он-лајн игара
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„проширене
стварности“;
пружање
он-лајн
информација у вези са видео играма; пружање онлајн услуга у вези са тривиа игрицама (квизовима),
саветима и стратегијама за видео игре; пружање
услуга он-лајн играња игара виртуалне стварности.
Кл. 42:
дизајнирање рачунарског софтвера;
дизајнирање и развој рачунарског софтвера у
области видео игара; развој прилагођених веб
страница које садрже информације о рачунарским
играма које одређује корисник; платформа као
услуга (ПААС) која садржи платформе рачунарског
софтвера за коришћење у управљању базама
података у области видео игара; услуге интернет
страница које садрже технологију која омогућава
корисницима да креирају, учитавају и деле видео
снимке које генеришу корисници на основу играња
компјутерских игара; услуге интернет страница које
садрже технологију која омогућава корисницима да
онлајн управљају софтвером за видео игре; пружање
онлајн прилагођених веб страница и извора података
који садрже информације које је одредио корисник, а
укључују објаве на блогу, нове садржаје медија,
друге онлајн садржаје, и онлајн линкове(адресе) ка
другим веб сајтовима; софтвер у виду сервиса (СааС)
који садржи софтвер за приказивање података и
резултата у игри; софтвер у виду сервиса (СааС)
који садржи софвтер за играње видео игара; софтвер
у виду сервиса (СааС) који садржи софтвер за
снимање времена у видео играма; софтвер у виду
сервиса (СааС) који садржи софтвер за снимање
видео игара; софтвера у виду сервиса (СааС) који
садржи софтвер за снимање екрана ( скриншот)
видео игара; софтвер у виду сервиса (СааС) који
садржи софтвер за управљање базама података у
области видео игара; софтвер у виду сервиса (СааС)
који садржи софтвер за побољшање видео игара.
(111) 77492
(210) Ж- 2018-2084

(181) 19.12.2028.
(220) 19.12.2018.
(151) 19.08.2019.
(732) Лана Спасојевић, Солинска улица 43,
34000 Крагујевац, RS
(540)

(540)

(531) 14.07.23; 25.01.05; 25.01.06; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, црвена, бела, плава.
(526) Zidarsko pivo
(511) Кл. 32: пива.
(111) 77494
(210) Ж- 2019-731

(181) 17.05.2029.
(220) 17.05.2019.
(151) 19.08.2019.
(732) "ЕНЕРГОРЕМОНТ" д.о.о., Стеве Тодоровића 8,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 24.15.07; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21
(511) Кл. 9: калеми, електрични; електромагнетни
калемови; трансформатори(струјни); електрични
прекидачи; калемови за пригушивање; мрежни
трансформатори.
(111) 77495
(210) Ж- 2019-732

(181) 17.05.2029.
(220) 17.05.2019.
(151) 19.08.2019.
(732) "GREEN TRAFO" д.о.о., Стеве Тодоровића 8,
11000 Београд, RS
(540)

LADIES NATION
(511) Кл. 25: јакне, веш, мајице, дуксеви, топови,
бодији, брусеви, хаљине, капице, качкети, хеланке,
тренерке, комбинезони, шортсеви, купаћи костими,
дресови, џинс, сукње, каишеви и кошуље.
(111) 77493
(210) Ж- 2019-470

(181) 28.03.2029.
(220) 28.03.2019.
(151) 19.08.2019.
(732) Саша Ждрња, Гимназијска 5, 23000 Зрењанин, RS
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(531) 26.01.06; 26.01.10; 27.05.01
(511) Кл. 9: калеми, електрични; електромагнетни
калемови; трансформатори (струјни); електрични
прекидачи; калемови за пригушивање; мрежни
трансформатори.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9
(111) 77496
(210) Ж- 2019-511

(181) 02.04.2029.
(220) 02.04.2019.
(151) 19.08.2019.
(732) СЗТР "Јабланик" Предузетник Милун
Цвејић, Седлари б.б., 14000 Ваљево, RS
(540)

Ж
(540)

Weroli
(511) Кл. 29:
шлаг, парадајз пире, џемови.
Кл. 30: чоколада, кечап, какао, намази на бази
чоколаде, чоколадни намази који садрже орашасте
плодове, слаткиши, воћни преливи, мајонез.
(111) 77497
(210) Ж- 2019-222

(181) 18.02.2029.
(220) 18.02.2019.
(151) 19.08.2019.
(732) Viceroy Cayman Limited c/o Maples Corporate
Services Limited, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, KY
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11000 Београд
(540)

VICEROY
(511) Кл. 35:
пословно управљање хотелима,
одмаралиштима, ресторанима, баровима и ноћним
клубовима.
Кл. 36: услуге у вези са непокретностима, наиме,
давање у закуп, посредовање, лизинг и управљање
становима за издавање, власничким становима,
вилама
и
колибама;
услуге
у вези
са
непокретностима,
наиме,
услуге
управљања
власничким становима; тајм шеринг непокретности;
тајм шеринг непокретности за одмор; давање у закуп
станова за издавање, власничких станова, вила и
колиба;
услуге
маркетинга
у
вези
са
непокретностима.
Кл. 37: развој непокретности и изградња хотела,
одмаралишта, казина, ресторана, барова и ноћних
клубова.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране, пића и оброка;
привремени смештај; давање у закуп и резервације
соба и сала за састанке; букирање и обезбеђивање
хотелског и привременог смештаја и ресторана.
(111) 77498
(210) Ж- 2018-2088

(181) 20.12.2028.
(220) 20.12.2018.
(151) 23.08.2019.
(732) Balmain S.A., 44, rue Francois 1er,
75008 Paris, FR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & PARTNERS ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
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(531) 27.05.01
(511) Кл. 3:
козметика; козметичке оловке,
укључујући оловке за усне и оловке за очи;
козметичке креме, укључујући хидратантне и
хранљиве креме, тониране креме, креме за
избељивање коже, креме против бора, дневне и
ноћне креме; козметички препарати за негу коже,
укључујући тоалетна млека за чишћење коже,
лосионе за козметичку употребу; препарати за
сунчање (козметички); препарати за заштиту од
сунца; препарати за купање и туширање који нису за
медицинску употребу; соли за купање које нису за
медицинску употребу; средства за чишћење зуба;
дезодоранси за људе; дезодорантни сапуни;
парфимерија,
парфеми,
потпури
(мириси),
миришљаве воде, парфемске воде, тоалетне воде,
колоњске воде; етерична уља; уља за козметичку
употребу; уља за чишћење коже; тоалетна уља;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу,
свеће за масажу за козметичку употребу; балзами,
који нису за медицинску употребу; препарати за
бријање, сапун за бријање, лосиони за пре и после
бријања; козметичке маске; шминка, укључујући
подлоге за шминку, базе за шминку у облику гела,
креме и у течном облику, руменила, пудере за
шминкање; ружеви, сјајеви за усне; маскара,
ајлајнер, сенка за очи; препарати за уклањање
шминке, марамице натопљене препаратима за
уклањање шминке; тоалетни сапун; тоалетни талк
пудер; препарати за негу ноктију и стопала,
укључујући лакове за нокте, средства за уклањање
лака за нокте, вештачки нокти; препарати за негу
косе који нису за употребу у медицини, укључујући
балзаме за косу, лосионе за косу, лак за косу, гелове,
креме, балзаме, пене, шампоне, средства за
испирање; фарбе за косу; неутрализатори за трајно
коврџање косе; препарати за коврџање косе;
препарати за исправљање косе; производи за
депилацију; препарати за бељење (уклањање боја) за
козметичку употребу; козметички препарати за
мршављење; астрингентна средства за козметичку
употребу.
(111) 77499
(210) Ж- 2019-990

(181) 02.07.2029.
(220) 02.07.2019.
(151) 23.08.2019.
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(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LOSTRAZIN

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија
Драго Плавша, Олга Плавша, Урош Плавша ,
Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
болести циркулаторног система.
(111) 77500
(210) Ж- 2019-674

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) AMICUS SRB d.o.o., Милорада Јовановића 9,
11030 Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ci-Tri-Mag
(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) 77501
(210) Ж- 2019-773

(181) 23.05.2029.
(220) 23.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Адвокат др Иван Тодоровић, Господар
Јевремова 23/8, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 05.03.14; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.24; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, бела.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; ђубрива за земљу и супстрате; ђубрива
за употребу у пољопривреди.
(111) 77502
(210) Ж- 2019-712

62

(181) 14.05.2029.
(220) 14.05.2019.
(151) 23.08.2019.

(531) 24.17.25; 26.13.25; 27.05.01
(511) Кл. 3:
козметички препарати за очи и
трепавице;
вештачке
трепавице;
вештачке
индивидуалне трапавице; лепак за причвршћивање
вештачких трепавица; лепак за причвршћивање
индивидуалних вештачких трепавица; лепак за
причвршћивање полу-трајних вештачких трепавица;
полу-трајни продужеци трепавица; козметичке боје
за трепавице; фарбе за трепавице; гелови за
трепавице; креме за очи; производи за чишћење
трепавица;
одстрањивачи
трепавица
(креме);
одстрањивачи трепавица (гел); оловке за трепавице;
тинте за трепавице; козметички пигменти за
трепавице; козметички производи за трепавице; немедицински козметички препарати који се користе за
трепавице;
производи
за
негу
трепавица;
одстрањивач шминке за очи; средства за чишћење
шминке за очи; примери за шминку за очи; шминка
за очи; козметички производи за очи; маскара;
ајлајнери; креони; лосиони за очи и трепавице;
козметичке оловке; сенке; штапићи и стајлери;
одстрањивачи лепка за трепавице; средства за
уклањања боја за трепавице; не-медицински
препарати за негу коже, наиме, лосиони за
хидратацију; лосиони за чишћење; лосиони за
омекшавање и препарати за чишћење; декоративне
налепнице за козметичку употребу; производи за
негу коже који се користе у вези са и после третмана
трајне шминке; козметички препарати за негу коже
пре и после пигментације; не-медицински серум за
хидратацију трепавица; не-медицински серум за
неутрализацију за трепавице; козметичке закрпе; немедицинске гел закрпе за козметичку употребу;
силиконски штитници за трепавице за козметичку
употребу; марамице импрегниране са козметичким
лосионима; марамице импрегниране са препаратима
за уклањање шминке; траке за козметику; немедицински анти-бактеријски козметички јастучићи.
Кл. 8: ручни алати за употребу у козметичким
третманима трепавица; апликатори трепавица у облику
пинцета; апликатори за трепавице, наиме алати за
придржавање и позиционирање вештачких трепавица
ЗИС / RS / IPO
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док траје причвршћивање; увијачи за трепавице (неелектрични); тримери за трепавице (не-електрични);
маказе; ручне справе за негу трепавица (не-електрични);
ручне справе за козметичку употребу; не-електричне
ручни прибор за употребу у третманима за трепавице;
ручни прибор за причвршћивање вештачких трепавица и
продужетака трепавица; ручни прибор за увијање
трепавица; алати за подизање трепавица; ручни прибор
за бојење трепавица; ручни прибор за обликовање и
стилизовање трепавица.
Кл. 41: организовање професионалних радионица,
тренинг курсева и услуга обуке у форми академија,
радионица, семинара, предавања и изложби у области
неге лепоте трепавица, продужетака трепавица и
вештачких трепавица; пружање он-лине едукативних
радионица и тренинг курсева у области неге лепоте
трепавица, продужетака трепавица и вештачких
трепавица; едукација и тренинг услуге које се односе на
негу, увијање, бојење, постављање продужетака,
додавање делова, перминговање, обликовање и
стилизовање трепавица, увртање и наношење тинте на
трепавице; организација и управљање такмичења у
лепоти; организација и управљање такмичењима у
третманима неге лепоте, салонима лепоте, терапијама
лепоте; организовање такмичења у области третмана
трепавица; услуге едукације које се односе на негу
лепоте; организовање, хостинг и руковођење програмом
награда, догађаја и церемонија у области здравља,
начином живота, козметике и трајне шминке;
публикације едукативног материјала за обуку који се
односи на козметику и третмане трајне шминке;
пружање информација, савета и услуге консултација,
укључујући и преко интернета, у области козметике и
третмана трајне шминке; пружање он-лине видео
материјала са информацијама у области козметичке неге
трепавица и третмана продужетака трепавица и
вештачких трепавица.
Кл. 44: услуге лепоте, медицинске и козметичке услуге;
услуге салона лепоте; обезбеђивање козметичких услуга
и услуга неге лепоте; услуге терапија лепоте; услуге
третмана лепоте; услуге консултација о лепоти; услуге
консултација о нези лепоте; услуге козметичких
консултација; услуге неге, увијања, бојења, постављање
продужетака,
додавање
делова,
перминговање,
обликовање, стилизовање трепавица, увртање и
наношење тинте на трепавице; услуге пружања
информација, савета и консултације које се односе на
лепоту, негу лепоте и козметику; консултације,
информације и савети који се односе на услуге лепоте,
медицинске у козметичке услуге.

Ж
(740) Драгослав Бијелић и Иван Милошевић,
адвокати, Проте Матеје 24, Београд
(540)

BANK OF CHINA
(511) Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију),
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу електричне енергије; апарати
за снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, рачунарске машине, опрема за
обраду података, рачунари; рачунарски софтвер;
апарати за гашење пожара.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
лепкови за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали и материјали за цртање; кичице; материјали
за обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; послови везани за непокретности.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 77504
(210) Ж- 2019-358

(181) 11.03.2029.
(220) 11.03.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE DECO-CAKE DOO, Јасички пут 25,
37000 Крушевац, RS
(740) Драган Милић, адвокат, Булевар Михајла
Пупина 93/5, Београд
(540)

(111) 77503
(210) Ж- 2019-22

(181) 10.01.2029.
(220) 10.01.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) Bank of China Srbija akcionarsko društvo
Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 2а, Београд, RS
ЗИС / RS / IPO

63

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9

Ж
(531) 02.09.01; 05.07.01; 11.03.04; 25.05.25; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) плава, црна, браон, жута, бела, наранџаста.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 77505
(210) Ж- 2019-356

(181) 11.03.2029.
(220) 11.03.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE DECO-CAKE DOO, Јасички пут 25,
37000 Крушевац, RS
(740) Драган Милић, адвокат, Булевар Михајла
Пупина 93/5, Београд
(540)

(511) Кл. 30: кафа.
(111) 77507
(210) Ж- 2019-772

(181) 23.05.2029.
(220) 23.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Адвокат др Иван Тодоровић, Господар
Јевремова 23/8, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.21; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, бела и зелена.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; ђубрива за земљу и супстрате; ђубрива
за употребу у пољопривреди.
(531) 02.09.01; 05.07.01; 11.03.04; 25.05.25; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црвена (бордо), бела, црна, браон, жута, зелена.
(511) Кл. 30: кафа.
(111) 77506
(210) Ж- 2019-357

(181) 11.03.2029.
(220) 11.03.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE DECO-CAKE DOO, Јасички пут 25,
37000 Крушевац, RS
(740) Драган Милић, адвокат, Булевар Михајла
Пупина 93/5, Београд
(540)

(111) 77508
(210) Ж- 2019-709

(181) 14.05.2029.
(220) 14.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

PERAMCARD
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 77509
(210) Ж- 2019-715

(181) 15.05.2029.
(220) 15.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu,
Shibuya-ku, Tokyo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FORESTER
(511) Кл. 12: аутомобили и њихови делови и опрема.
(111) 77510
(210) Ж- 2019-719
(531) 02.09.01; 05.03.15; 05.07.01; 11.03.04; 25.05.25;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) црвена, бела, црна, браон, жута, зелена.
64

(181) 15.05.2029.
(220) 15.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) BLENDER OpCo d.o.o. Beograd, Вајара
Живојина Лукића 20, Београд, RS
(740) Јована Томић, Маршала Бирјузова 29,
11000 Београд
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(540)

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.24
(511) Кл. 32: пиво; минералне воде; содне воде;
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи за прављење напитака; препарати за
прављење напитака.

(531) 27.05.02; 27.05.04; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.06
(591) бела, жута, љубичаста
(511) Кл. 28: апарати за видео игре; игре за сврху
забаве и рекреације; машине за забаву; картице за
игре; компјутерске и видео игре.
Кл. 41: пружање услуга игара у забавним центрима.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 77511
(210) Ж- 2018-2180

(181) 28.12.2028.
(220) 28.12.2018.
(151) 23.08.2019.
(732) Шојић Павле, Вукасовићева 35, 11090, Београд, RS
(740) Zoran D. Graovac, advokat, Mirijevski venac 4,
11160, Beograd
(540)

ŠKAP
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти;
намази на бази храстовог жира; млечни производи са
додатком храстовог жира.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; замена кафе
на бази прженог храстовог жира; напици на бази
прженог храстовог жира; брашно и производи од
житарица; брашно од храстовог жира; хлеб, пецива и
кондиторски производи; мед; зачини.
Кл. 31: сирови и непрерађени пољопривредни,
хортикултурни и шумарски производи; свеже воће и
поврће; сирово и непрерађено зрневље и семе;
сирови храстов жир; свеже зачинско биље; природне
биљке и цвеће; саднице и семе за садњу.
(111) 77512
(210) Ж- 2019-717

(181) 15.05.2029.
(220) 15.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж

(111) 77513
(210) Ж- 2019-808

(181) 30.05.2029.
(220) 30.05.2019.
(151) 23.08.2019.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

ISTOK
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.
(111) 77514
(210) Ж- 2019-769

(181) 22.05.2029.
(220) 22.05.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) Ана Вулета ПР Производња препарата на
бази пчелињих производа Мајана Вукићевица,
Бањански пут 26в, Обреновац, Вукићевица, RS
(540)

(531) 03.13.05; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна.
(511) Кл. 3: козметичке креме; креме за бријање;
креме за депилацију; креме за косу; креме за купање;
крема за лице; креме за нокте; креме за очи; креме за
пилинг; креме за сунчање; креме за тело; дневне
креме; креме за заноктице; креме за кожу; креме за
руке; креме за самопотамњивање; креме за
туширање; креме за усне; креме за ципеле; креме за
чизме; крем-сапуни; ноћне креме; парфимисане
креме; гелови, креме и уља за туширање; козметичке
креме за кожу; козметичке креме за лице и тело;
козметичке креме за негу; козметичке креме за негу
коже; козметичке креме за негу тела; козметичке
креме за руке; козметичке креме и лосиони; крема за
тело за козметичку примену; крема за тело за
козметичку употребу; крема која не оставља трагове;
креме за бељење коже; креме за заштиту од сунца;
креме за избељивање зуба; креме за избељивање
коже; креме за кожне производе; креме за кожу за
козметичке потребе; креме за лице за козметичке
потребе; креме за лице и тело; креме за негу косе;
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Ж
креме за негу тела; креме за нокте за козметичке
потребе; креме за очи за козметичке потребе; креме
за пилинг за козметичке потребе; креме за полирање
чизама; креме за посветљивање коже; креме за руке
за козметичке потребе; креме за светао тен; креме за
скидање шминке; креме за смањење целулита; креме
за сунчање за козметичке потребе; креме за тело за
козметичку примену; креме за тело за козметичку
употребу; креме за тело (козметика); креме за
употребу пре бријања; креме за усне за козметичке
потребе; креме за ципеле и чизмице; креме за
чишћење коже; креме за чишћење (козметичке);
креме и лосиони за тамњење коже; креме и
препарати након сунчања; креме које не остављају
трагове; креме након бријања; креме након сунчања;
креме против бора; креме против пега; креме против
старачких пега; креме против старења; крем сапуни
за тело; лакови и креме за обућу; маске за тело у
облику креме; мирисне креме за тело; мирисни
лосиони и креме за тело; немедицинске креме за
кожу; немедицинске креме за стопала; парфимисане
креме за козметичке потребе; подлоге за шминку у
облику креме; хидратантне креме за после бријања;
хидратантне креме за после сунчања; хидратантне
креме, лосиони и гелови; хидратантне креме после
бријања; хидрирајуће креме за после бријања; креме
за кожу и у течном и у чврстом облику; креме за
кожу у течном и чврстом облику; креме за лице и
тело за козметичке потребе; креме за масажу, осим за
медицинску примену; креме за негу коже и скидање
шминке; креме за негу косе за козметичке потребе;
креме за регенерацију коже за козметичке потребе;
креме за светао тен за козметичке потребе; креме за
смањење целулита за козметичке потребе; креме
након сунчања за козметичке потребе; креме против
бора за козметичке потребе; креме против пега за
козметичке потребе; креме против старења за
козметичке потребе; немедицинске креме за третман
коже главе; немедицинске креме против пеленског
осипа; хидратантне креме за употребу после
сунчања; козметичке креме за учвршћивање коже
око очију; козметичке креме и гелови за лице, руке и
тело; козметичке креме и лосиони за негу лица и
тела; козметичке креме, лосиони и други препарати
за сунчање; козметички пудери, креме и лосиони за
лице, руке и тело; креме за заштиту од сунца за
козметичке потребе; креме за негу коже и скидање
шминке за козметичке потребе; креме против
старачких пега за козметичке потребе; креме, уља,
лосиони и препарати за чишћење и хидратацију;
маске за тело у облику креме за козметичке потребе;
млеко, гелови, лосиони и креме за скидање шминке;
немедицинске креме против оједа од пелена;
козметичке креме, млека, лосиони, гелови и пудери
за лице, руке и тело; креме, уља, лосиони, спрејеви,
оловке и балзами за козметичке потребе; лосиони,
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креме и препарати за негу лица, тела, коже главе,
ноктију и косе; препарати, укључујући креме, гелове
и пене, за употребу пре, током и после бријања;
топикални лосиони, креме и уља за кожу и тело за
козметичку употребу; восак за бркове; восак за
депилацију; восак за косу.
Кл. 5: прополис као додатак исхрани; медицинске
креме; креме за курије очи и жуљеве; медицинске
креме за негу коже; медицинске креме за негу
стопала; медицинске креме за стопала; медицинске
креме за усне; медицинске креме против оједа од
пелена; медицински лосиони и креме за тело, кожу,
лице и руке; медицински спрејеви од лековитог биља
и креме од лековитог биља за тело за спољашњу
употребу; полен као додатак исхрани; обрађени
пчелињи полен за медицинску или терапеутску
употребу; пчелињи полен за употребу као дијететски
додатак исхрани; матични млеч за медицинске
потребе; матични млеч за медицинску употребу;
матични млеч као додатак исхрани; додаци исхрани
намењени као додатак редовној исхрани или у
корист здравља; пастиле за грло на бази меда са
биљним додацима.
Кл. 30: мед; мед са лековитим биљем; прополис
(пчелињи производ); матични млеч; матични млеч за
људску исхрану, није за медицинске потребе;
пастиле од меда са лековитим биљем (кондиторски
производи); шећер, мед, меласа.
(111) 77515
(210) Ж- 2019-11

(181) 08.01.2029.
(220) 08.01.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) Kia Motors Corporation , 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

cee’d
(511) Кл. 12: аутомобили; спортска кола; доставна
возила; камиони; аутобуси; електрична возила;
бицикли; возила за кретање по ваздуху.
(111) 77516
(210) Ж- 2019-209

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13,
11000 Београд
(540)

LIFETHION
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински
ветеринарски препарати; дијететска храна

и
и
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супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.

Ж
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(111) 77517
(210) Ж- 2019-711

(181) 14.05.2029.
(220) 14.05.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) Мајетић Жељко, Војвођанска 205, 11271,
Сурчин, RS
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)
(531) 27.05.01; 27.07.01
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива); нарочито
рум.
Кл. 35: оглашавање; трговина на велико и трговина
на мало алкохолним пићима (изузев пива), а
нарочито румом.
(111) 77520
(210) Ж- 2019-771
(531) 05.07.14; 24.01.15; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.21;
26.01.24; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, златножута, беж, бела.
(511) Кл. 33: жестока пића, наиме ракија.
(111) 77518
(210) Ж- 2019-710

(181) 14.05.2029.
(220) 14.05.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) Мајетић Жељко, Војвођанска 205, 11271,
Сурчин, RS
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02
(591) тамноцрвена, златножута.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива), нарочито
жестока пића, ракија, вино, бренди, водка, џин,
виски, ликери, алкохолни воћни екстракти.
Кл. 35: услуге велепродаје, малопродаје, увоза и
извоза жестоких пића, ракије, вина, пива, брендија,
водке, џина, вискија, ликера, алкохолних воћних
екстраката, безалкохолних напитака.
(111) 77519
(210) Ж- 2019-774

(181) 23.05.2029.
(220) 23.05.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) BRAND ACADEMY DOO, Сегедински пут
110, 24000 Суботица, RS

ЗИС / RS / IPO

(181) 23.05.2029.
(220) 23.05.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) AMVAC C.V., 4695 MacArthur Court, Suite
1200, Newport Beach, CA 92660, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

SIMPAS
(511) Кл. 1: посуде које се продају напуњене
регулаторима за раст биљака, ђубривом или
микронутријентима за раст биљака, а који се користе
као део система за наношење помоћу равномерне
дистрибуције, за употребу у пољопривреди; посуде
са ознаком РФИД (идентификација путем радио
фреквенције) које се продају напуњене регулаторима
за раст биљака, ђубривом или микронутријентима за
раст биљака, а које се користе као део система за
наношење помоћу равномерне дистрибуције, за
употребу у пољопривреди.
Кл. 5:
посуде које се продају напуњене
пестицидима, хербицидима, инсектицидима или
фунгицидима, а које се користе као део система за
наношење помоћу равномерне дистрибуције, за
употребу у пољопривреди; посуде са ознаком РФИД
(идентификација путем радио фреквенције) које се
продају напуњене пестицидима, хербицидима,
инсектицидима или фунгицидима, а који се користе
као део система за наношење помоћу равномерне
дистрибуције, за употребу у пољопривреди.
Кл. 7: машине које се користе у пољопривреди за
наношење пољопривредних производа, наиме,
регулатора раста биљака, ђубрива, пестицида,
хербицида,
фунгицида
и
препарата
са
микронутријентима.
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Ж
Кл. 9:
електронски систем за наношење
пољопривредних производа који се састоји од
мерног уређаја за електронско наношење материјала
из једног или више неметалних посуда, претходно
напуњених
пољопривредним
производима,
истовремено или наизменично; електронски систем
за наношење за употребу у пољопривреди који се
састоји од једног или више сензора и/или монитора
за испитивање и очитавање спољних услова и
перформанси система који је у интеракцији са
геопросторном технологијом како би се омогућила
истовремена
прописана
примена
више
пољопривредних производа из посуда са ознаком
РФИД (идентификација путем радио фреквенције) и
посуда које немају ознаку РФИД.
(111) 77521
(210) Ж- 2019-1218

(181) 05.08.2029.
(220) 05.08.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) "Agrolink" д.о.о. предузеће за производњу,
трговину и услуге , Џорџа Вашингтона 54,
11000 Београд, RS
(540)

TONAL
(511) Кл. 5:
хербициди.

препарати за уништавање корова;

(111) 77522
(210) Ж- 2019-770

(181) 23.05.2029.
(220) 23.05.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) Верољуб Змијанац, Веселина Маслеше 62,
Београд-Вождовац, RS
(740) Марјана Мајсторовић, Цара Уроша бр.18,
11158 Београд-Стари град, РС
(540)

(531) 02.01.08; 23.01.01; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(591) CMYK: 100,55,10,74; RGB: 0, 34, 69.
(511) Кл. 25:
виндјакне; водоотпорна обућа;
водоотпорна одела за мотоциклисте; водоотпорна
одећа; водоотпорна спољашња одећа; водоотпорне
панталоне
(панталоне);
водоотпорне
ципеле;
водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; грејачи за
врат; грејачи за колена (одећа); грејачи за руке
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(одевни предмети); грејачи за руке (рукавице без
прстију); грејачи ногу; доњи веш за упијање зноја;
дресови (одећа); знојнице; знојнице за главу; јакне
отпорне на ветар; јакне отпорне на временске услове;
јакне са два лица; јакне са дугим рукавима; јакне са
кратким рукавима; мајице; мараме за врат; мараме за
главу; мараме за главу (одећа); мараме (одевни
предмети); мараме, шалови; мушке мајице без
рукава;
мушки
бициклистички
шорцеви;
непромочива одећа; непромочиве јакне; одећа за
активности на отвореном; одећа за тријатлон; одећа
за трчање; одећа отпорна на ветар; панталоне за јогу;
панталоне за планинарење; панталоне отпорне на
временске услове; патике; патике за трчање.
Кл. 27: подлоге за гимнастику; простирке за јогу;
струњаче; текстилне тапете; украсне зидне
декорације, нетекстилне.
Кл. 41:
вођење забавних догађаја, културних
догађаја, спортских догађаја уживо, образовних
догађаја, и забавних и културних активности; вођење
забавних догађаја; вођење забавних догађаја уживо;
вођење јога часова; вођење конвенција; вођење
конгреса; вођење обука; вођење обуке у склопу
кампа за обуке; вођење радионица и семинара;
вођење радионица и семинара на тему личне свести;
вођење спортских догађаја; вођење спортских
такмичења; вођење часова пренаталног фитнеса;
вођење часова телесних вежби; вођење часова
фитнеса; вођење часова фитнес кондиције;
договарање, реализација и организација семинара;
забава у виду атлетских такмичења; забава у виду
спортских такмичења; забава у виду спортских
турнира; забавне и спортске активности; здравствена
и фитнес обука; здраствени клубови за извођење
физичких вежби; издавање електронских новина
којима је могуће приступити путем глобалне
рачунарске мреже; издавање електронских онлајн
периодичних издања; издавање електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање журнала; издавање интернет часописа;
издавање и уређивање књига, новина и периодичних
часописа; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање магазина; издавање
и уређивање новина; издавање и уређивање
штампаног материјала; издавање и уређивање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање календара;
издавање каталога; издавање књига; изнајмљивање
преносивих седишта за смештај на спортском
објекту; изнајмљивање простора и опреме за
одржавање спортских активности; изнајмљивање
простора и опреме за фитнес тренинге и часове јоге;
индивидуални тренинг; информације о рекреацији;
консултантске услуге које се односе на услуге
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9
резервације спортских, научних и културних
догађаја које се пружају путем телефонских
позивних центара и дежурних линија; консултације у
вези са фитнес тренингом; консултовање које се
односи на организовање и вођење семинара; лични
фитнес тренинг; образовање и забава у области
пословног управљања; обука на пољу личног развоја;
обука (тренирање); обучавање јоге; одржавање
часова, часова под руководством реномираних
мајстора, радионица, семинара и кампова из области
јоге; омогућавање коришћења простора и опреме за
спортске тренинге; онлајн издавање електронских
књига и часописа; организовање и вођење догађаја из
области спорта; организовање и вођење спортских
такмичења; организовање и вођење спортских
такмичења и игара; организовање и вођење фитнес
часова;
организовање
игара
и
такмичења;
организовање игара и такмичења путем интернета;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; физичко васпитање.
(111) 77523
(210) Ж- 2019-1221

(181) 06.08.2029.
(220) 06.08.2019.
(151) 29.08.2019.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080,
Београд, RS
(540)

EFLA

ЕФЛА

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 77524
(210) Ж- 2018-1220

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 30.08.2019.
(732) Урош Заклановић, Паје Јовановића 20,
Београд, RS
(540)

(531) 24.15.21; 26.04.05; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(591) RAL 3020
(511) Кл. 32: пиво, але пиво од ђумбира, пиво од
ђумбира, сладно пиво, пивски слад.
Кл. 33: џин, алкохолна пића, изузев пива, алкохолна
пића која садрже воће.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 77525
(210) Ж- 2019-704

(181) 13.05.2029.
(220) 13.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) POKE OLAKINO, Омладинских бригада 86ж,
11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 03.09.01; 03.09.24; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) наранџаста, тиркизна, бела.
(511) Кл. 29: abura-age (пржени комадићи тофуа);
ayu риба - нежива; hoshi-nori (плочице од сушеног
норија); yaki-nori (пржене плочице сушених нори
алги); авокадо, обрађен; азуки пасуљ, конзервиран;
алое вера за људску исхрану; ананас, прерађен;
ананас, припремљен; ананас, сушени; аранжмани од
обрађеног воћа; аранжмани од сецканог воћа;
артичоке, конзервиране; артичоке, обрађене; бадеми,
обрађени; бадеми, припремљени; бадемово млеко;
бадемово млеко за кулинарске сврхе; базе за
прављење милкшејкова; бели сиреви; биљна уља за
исхрану; биљни екстракти за кување; бобице,
сушене; бобице, смрзнуте; бобице, прерађене;
бобичасто воће, конзервирано; боб, конзервиран;
Бојзенове јагоде, прерађене; боранија, конзервирана;
боранија, припремљена; боровнице, смрзнуте;
боровнице, обрађене; боровнице, суве; брзосмрзнуто воће; брзо-смрзнуто поврће; бруснице,
прерађене; бруснице, смрзнуте; бујон од морске
траве; бујон у коцки; вишње, смрзнуте; вишње, суве;
воће, припремљено; воће у теглама; воћне пасте;
воћни намази; воћни чипс; говедина; говеђи одресци;
грожђе, припремљено; гот-гам (суве јапанске јабуке);
готова јела која се састоје углавном од меса; готова
јела која се састоје углавном од рибе; готова јела која
се углавном састоје од замена за месо; готова jела
коjа се углавном састоје од меса рибе, живинског
меса или поврћа; готова предјела која се углавном
састоје од меса јастога умоченог у тесто и
испрженог; готова предјела која се углавном састоје
од морских плодова; готове мисо супе; готови бујон
од морске траве; готови кувани кукуруз; грашак,
припремљен; гргечи, неживи; грицкалице на бази
морских алги; грицкалице на бази орашастих
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плодова; грицкалице на бази поврћа; грицкалице на
бази сувог воћа; грицкалице на бази тофуа;
грицкалице од меса; грицкалице у облику плочица
базиране на воћу; грчки јогурти; гуакамол (пире од
авокада); плодови; зачињени орашасти плодови;
зачињен кикирики; зрели сиреви; издробљени
бадеми; издробљени лешници; икра морске
пастрмке, припремљена; икра морског јежа
ферментирана помоћу соли; икра морског лососа,
припремљена; инстант или готова мисо супа;
инћуни, неживи; инћуни, обрађени; исецкано поврће;
исечено поврће за салате; јабуке, обрађене;
јагњетина прерађена; јагоде, прерађене; јагоде,
смрзнуте; јакитори (јапански ражњићи од пилетине);
јастози, који нису живи; jела од рибе; јестива рибља
уља за кулинарску употребу; јестиве морске алге,
обрађене; јестиве семенке, обрађене; јестиви делови
орашастих плодова; јестиви цветови, сушени;
јестиво цвеће, обрађено; јогурт; кавијар; какдуги
(кимчи од ротквице); канола уље за исхрану; киви,
прерађен; кикирики паста; кикирики преливен
васабијем; кикирики путер; кинески купус, прерађен;
кинески купус, смрзнути; кисели краставац; кисели
краставци; кисели купус; кисело млеко; китово уље
за кулинарске потребе; кокосова маст; кокосово
млеко; кокосово млеко за кулинарску употребу;
кокосово уље за исхрану; кокос, осушени;
краставчићи; кристализовани ђумбир; крушке,
прерађене; кукуруз шећерац, прерађен; кукуруз
шећерац, у конзерви; лигње, неживе; лигње
спремљене за људску употребу; лимете, прерађене;
лимун, обрађени; лимунов сок за употребу у
кулинарству; лосос, нежив; лубенице, припремљене;
лук, конзервисан; љускари, који нису живи; малине,
прерађене; малине, смрзнуте; манго обрађени;
маракује, прерађене; маракује, припремљене;
мараскино
трешње;
маскарпоне;
маслине,
конзервисане; маслине, куване; маслине, обрађене;
маслине, припремљене; маслине пуњене бадемима;
маслине пуњене пестом у сунцокретовом уљу;
маслине пуњене фета сиром у сунцокретовом уљу;
маслине пуњене црвеном паприком; маслине пуњене
црвеном паприком и бадемом; маслине, сушене;
маслиново уље за исхрану; маслиново уље за
кулинарске потребе; меки бели сиреви; месни
одресци; месо; месо, живина и дивљач; месо са
роштиља маринирано у соја сосу; мешавине
грицкалица које се састоје од грашка са васабијем,
прерађених орашастих плодова, сувог воћа или сувог
грожђа; мешавине грицкалица које се састоје од
прерађеног воћа, прерађених орашастих плодова или
сувог грожђа; млеко без лактозе; морска храна,
нежива; морске (нори) алге, конзервисане; морски
рачићи, који нису живи; намирнице на бази рибе;
напици на бази кокосовог млека; напици на бази
млека који садрже воће; напици на бази млека који
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садрже воћне сокове; напици на бази млека са
укусом јагоде; напици на бази млека са укусом
чоколаде; напици на бази пиринчаног млека; напици
на бази соје као замена за млеко; напици од млека, у
којима млеко преовлађује; нарезано воће; незрели
свежи сиреви; некувано воће, припремљено;
некувано поврће, припремљено; обрађени кокос;
обрађени црни лук; обрађено месо; поврће, обрађено;
прерађене морске алге; прерађене махунарке;
прерађене семенке бундеве; прерађене семенке од
сунцокрета; прерађене чиа семенке; прерађени бели
лук; прерађени бели лук који служи као поврће;
прерађени едамаме; прерађени индијски ораси;
прерађени кактус за исхрану; прерађени кикирики;
прерађени морски плодови; прерађени орашасти
плодови; прерађени производи од рибе за људску
исхрану; прерађени сир; прерађено воће и поврће;
припремљени
кокос;
припремљени
ораси;
припремљени
пињоли;
припремљено
месо;
производи од рибе припремљени за људску
конзумацију; протеинско млеко; рак, који није жив;
ракови, неживи; ребра (одрезак од меса); риба, која
није жива; риба, обрађена; рибља икра, прерађена;
рибља икра припремљена; рибља паштета; салате од
воћа; салате од воћа и поврћа; салате од махунарки;
салате од поврћа; сашини; састојци за припремање
супе; свеже месо; семенке, припремљене; семенке
припремљене за људску конзумацију; семенке
припремљене за људску конзумацију, које нису
зачини или ароме; семенке сусама, обрађене;
сецкани бели лук, конзервирани; сечено воће; сечено
поврће; сипе, неживе; сирово воће, ољуштено;
сирово воће, припремљено; сирово воће, сечено;
сирово поврће, ољуштено; сирово поврће,
припремљено; сирово поврће, сечено; смокве,
прерађене; смокве, припремљене; смрзнута риба;
смрзнуте дагње; смрзнути плодови мора; смрзнуто
воће; смрзнуто поврће; сојина зрна, прерађена;
сојино млеко; сок од тартуфа; суве папаје; суве
смокве; суве шљиве; суве бруснице; сува рибизла;
сува риба; суво грожђе; сунцокретове семенке,
припремљене; сунцокретово уље за исхрану;
сунцокретово уље за кулинарске потребе; сурими;
сушена риба; сушене јестиве алге; сушене јестиве
гљиве; сушене јестиве морске алге; сушени тартуфи
(јестиве гљиве); сушено воће и поврће; тофу; тофу
пљескавице; тофу пржен у уљу; туњевина, нежива;
ћуретина; урме; хоботнице, неживе; хумус као тесто
од леблебија; црвене рибизле, смрзнуте; црвени лук,
прерађен; црвени лук, припремљен; црвени пасуљ,
конзервиран; црне рибизле, прерађене; црне рибизле,
смрзнуте; црни лук, припремљен; чипс од банане;
чипс од зелене банане; чипс од јабука; чипс од кеља;
чипс од поврћа; чипс од соје; чипс од тапиоке;
шпанска лимета.
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Кл. 30: nachos (тортиља чипс); азијски резанци; алге
(зачин); арома ваниле за кулинарске намене;
ароматизовано сирће; бели лук у праху; бели лук у праху
(зачин); бели шећер; бибер; бикарбона сода за кување;
ванилин шећер; ванила ароме за напитке; ванила ароме
за храну; буритоси; васаби прах; васаби прах (јапански
рен); винско сирће; високопротеинске плочице од
житарица; вон тон чипс; ворчестер сос; готова јела која
се састоје од тестенина и пиринча; готова јела од
пиринча; готова јела са пиринчем; готова јела са
тестенином; готови васаби; десертни пудинг; десертни
суфлеи; зачини; зачини за печење; зачињена со; инстант
јапански пшенични резанци; инстант јапански резанци
са хељдиним брашном; инстант кинески резанци;
инстант пиринач; јаворов сируп; јамајчански сос;
јапански зелени чај; јапански резанци; јестива со; јестиви
папир; јестиви папир од пиринча; јестиво замрзнуто
воће; кари (зачин); кари зачини; кари у праху (зачин);
асутера (јапански колач од бисквита); кафа; кафа без
кофеина; кафене есенције; квасац за кулинарске потребе;
квасац; прашак за пециво; квасац у праху; кисели и
слатки сосови: киноа прерађена; колачи; колачи од
пиринча; колачи од бадема (слатка пецива); колачићи од
ђумбира; кухињска со; кухињска со помешана са
семенкама сусама; мајонез; чатни (зачин); манго (зачин);
манука мед; мед; мед са лековитим биљем; морска трава
за употребу у облику зачина; овсени колач; орашчићи;
органски кари сосови; осушени влашац; пасте од
ђумбира које се користе као зачин; пасте од белог лука
(кулинарски зачин); пиринач; пиринач куван на пари;
пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани
колачићи; сенф; сенф у праху (зачин); сирови шећер;
сирће; сосови (додаци јелу); сосови и други додаци јелу;
сирупи за преливе; сируп од агаве (природни
заслађивач); сосови (додаци храни); сосови за месо
(умаци); сосови за салате који садрже павлаку; сусамово
семе (зачин); сутлијаш; сушени першун; сушени
оригано; суши; тако; тако зачини; тортиље; тортиље за
прављење фахита; чатни (додатак јелима); чатни од
зеленог парадајза; чатни од јабука; чатни од
карамелизованог црног лука; чатни од манга; чатни од
парадајза; чатни од цвекле; чатни од црвеног лука; чатни
од
црног
лука;
чатни
од
шљива.
Кл. 43:
декорисање хране; деликатесне радње
(ресторани); достава оброка за непосредну
конзумацију; достављање кафе у канцеларије као
кетеринг услуга; информације и савети у вези са
припремањем оброка; кетеринг у ресторанима брзе
хране; припрема и достава хране и пића за
институције; припрема и достава хране и пића за
коктел забаве; припрема и достава хране и пића за
конзумирање у малопродајним објектима; припрема
и достава хране и пића за непосредно конзумирање;
припрема
јапанских
јела
за
непосредно
конзумирање; припрема хране за друге на бази
пружања услуга са стране (аутсорсинга); припрема
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хране и пића; припрема хране и пића за непосредно
конзумирање; пружање ресторанских услуга;
пружање услуга кетеринга за изложбени простор;
пружање услуга кетеринга за сајмове и изложбене
просторе; пружање хране и пића; пружање хране и
пића за госте; пружање хране и смештаја у
здравственим
центрима
специјализованим за
промовисање општег здравља и добробити
покровитеља; савети о кулинарским рецептима;
салатни барови (услуге ресторана); самоуслужни
ресторани; сервирање хране и пића; сервирање хране
и пића за госте у ресторанима; сервирање хране и
пића у бистроима; сервирање хране и пића у
интернет кафеима; сервирање хране и пића у
малопродајним објектима и објектима који
припремају храну за понети; сервирање хране и пића
у ресторанима и баровима; услуге барова за
припрему воћних сокова; услуге јапанских
ресторана; услуге кетеринга за доставу јела из
јапанске кухиње; услуге припреме хране; услуге
ресторана са кућном доставом; услуге ресторана који
нуде храну за понети; услуге суши ресторана; услуге
снек-барова и кантина.
(111) 77526
(210) Ж- 2019-688

(181) 09.05.2029.
(220) 09.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Koral d.o.o., Карађорђева 26, 26000 Панчево, RS
(540)

(531) 26.01.02; 26.07.25; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 11:
опрема за купатила са топлим
ваздухом; каде за купање; каде за седење за
купатила; опрема за купатила; грејачи за купатила;
водоводне инсталације за купатила; инсталације за
купатила; бидеи; перлатор, аератор за славине;
вентилатори (за климатизацију); апарати за грејање;
славине (вентили) за цеви; водокотлићи; инсталације
за грејање (воде); инсталације за грејање воде;
уређаји за сушење; цеви (делови санитарних
инсталација); цеви за воду за санитарне инсталације;
водоводне инсталације; тоалети; распршивачи за
тоалет; тушеви; лавабои (делови санитарних
инсталација); славине; тоалетне шоље; даске за
тоалетне шоље; славине са мешачем за водоводне
цеви; кабине за тушеве; судопере; писоари
(санитарни).
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Кл. 19: газиште за степенице, неметални; одводне цеви,
неметалне; цеви за воду, неметалне; вентили за
цевовод, не од метала или пластике; неметални састави
(делови степеништа); подови, неметални; плочице за
подове, неметалне; плочице за поплочавање,
неметалне; канализационе цеви, неметалне; подне
плочице, неметалне; зидне плочице, неметалне.
Кл. 20: ормани, креденци; полице за библиотеке;
оквири кревета (дрвени); креденци за посуђе;
канцеларијски столови; канцеларијски намештај;
ормани за картотеке (намештај); ормани за
документа; столице; постоља за пешкире; полице за
картотеке; фотеље; комоде; дивани и софе; столарска
роба; кревети; шипке за степеништа; радни сто,
клупа; полице (намештај); лавабои са ормарићем,
комодом (намештај); писаћи столови; софе; вентили,
неметални, који нису делови машина; полице за
складиштење; огледала; јастук; сталци (намештај);
витрине (намештај); шрафови, неметални; сифони
(вентили) од пластике; вентили за водне цеви од
пластике; полице; носачи, неметални за намештај;
полице за књиге; гардеробни ормари; табуреи.
(111) 77527
(210) Ж- 2019-706

(181) 14.05.2029.
(220) 14.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Bonneli 011 d.o.o., Смедеревски пут 25г,
11050 Београд, RS
(540)

(111) 77529
(210) Ж- 2019-689

(181) 09.05.2029.
(220) 09.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Bojović Drašković Popović & Partners
advokatsko ortačko društvo Beograd-Stari Grad,
Француска 27, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет, сребрна, сива, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица; индивидуалне и
друштвене услуге које пружају други, ради задовољавања
потреба појединаца, и то: услуге посредовања, арбитраже,
консултације о интелектуалној својини, лиценцирање
интелектуалне својине, правна истраживања, парничне
услуге и мирно решавање спорова.
(111) 77530
(210) Ж- 2018-1964

(181) 30.11.2028.
(220) 30.11.2018.
(151) 30.08.2019.
(732) DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, Јурија
Гагарина 14, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10;
29.01.03; 29.01.04
(591) плава, зелена.
(511) Кл. 20: душеци на опруге, федери, душеци.
(111) 77528
(210) Ж- 2019-684

(181) 09.05.2029.
(220) 09.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац, RS
(740) Адвокат др Иван Тодоровић, Господар
Јевремова 23/8, 11000, Београд
(540)

Ne grizi savest zagrizi Wellness
(511) Кл. 30: интегрални кекс.

72

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна и зелена
(511) Кл. 16: штампане ствари, пластични материјал
за паковање.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 77531
(210) Ж- 2019-703

(181) 13.05.2029.
(220) 13.05.2019.
(151) 30.08.2019.
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(732) Swiss Nature d.o.o., Ресавска 28/IV,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 05.03.14; 24.13.17; 26.05.24; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, плава, црвена, бела.
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.
(111) 77532
(210) Ж- 2019-702

(181) 13.05.2029.
(220) 13.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Swiss Nature d.o.o., Ресавска 28/IV,
11000 Београд, RS
(540)

Ж
(111) 77534
(210) Ж- 2019-697

(181) 10.05.2029.
(220) 10.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) HRAM 032 PVC TRADE DOO PRELJINA,
Ибарски пут б.б., Прељина, Чачак, RS
(740) Адвокат Горан Срдић, Гарибалдијева 2/10,
Београд-Вождовац
(540)

HRAM
(511) Кл. 19: ПВЦ столарија, нарочито врата и прозори.
Кл. 35:
трговина на мало и велико следећих
производа: врата и прозори; браварски производи;
мали метални гвожђарски производи; производи од
обичних метала који нису укључени у друге класе;
оглашавање,
посебно
услуге
рекламирања,
комуникације са јавношћу, организовање сајмова и
изложби у комерцијалне или рекламне сврхе.
Кл. 37: уградња врата и прозора.
(111) 77535
(210) Ж- 2019-827

(531) 05.03.14; 24.13.17; 26.05.24; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, жута, црвена, бела.
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.
(111) 77533
(210) Ж- 2019-492

(181) 02.04.2029.
(220) 02.04.2019.
(151) 30.08.2019.

(300) 88/270,205 21.01.2019. US.
(732) AMVAC C.V., 4695 MacArthur Court, Suite
1200, Newport Beach, CA 92660, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
11000 Београд,
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.22
(511) Кл. 1: регулатори и хормони за раст биљака за
употребу у пољопривреди.
Кл. 5:
хемикалије за пољопривреду, наиме,
инсектициди, пестициди, хербициди, фунгициди,
немотициди и молускоциди за употребу у трговини,
пољопривреди и хортикултури.

ЗИС / RS / IPO

(181) 04.06.2029.
(220) 04.06.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd,
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM1 1, BM
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

FLUENCE
(511) Кл. 5: препарати за уништавање корова;
пестициди; хербициди.
(111) 77536
(210) Ж- 2019-699

(181) 13.05.2029.
(220) 13.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Somboled d.o.o., Гаковачки пут б.б., Сомбор, RS
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, Београд
(540)

(531) 02.03.04; 03.04.02; 06.19.11; 06.19.16; 08.03.01;
19.07.01; 25.01.15; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
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Ж
(591) црна, бела, црвена, љубичаста, браон, зелена,
плава, светлоплава, тегет, беж.
(511) Кл. 29: јогурт.
(111) 77537
(210) Ж- 2019-700

(181) 13.05.2029.
(220) 13.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Somboled d.o.o., Гаковачки пут б.б., Сомбор, RS
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, Београд
(540)

(531) 02.03.04; 03.04.02; 06.19.11; 06.19.16; 08.03.01;
19.07.01; 25.01.15; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна, бела, црвена, љубичаста, браон, зелена,
плава, светлоплава, тегет, беж.
(511) Кл. 29: млеко.
(111) 77538
(210) Ж- 2019-172

(181) 07.02.2029.
(220) 07.02.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) ZIJIN Bor Copper d.o.o. Bor, Ђорђа Вајферта 29,
Бор, RS
(740) Реља Мирков, адвокат " Карановић &
Николић" о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 01.01.09; 26.01.24; 26.02.01; 27.05.02; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златна и црвена.
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре, руде;
метални
материјали
за
грађевинарство
и
конструисање; металне преносиве конструкције;
неелектрични каблови и жице од обичног метала;
мали метални гвожђарски производи; метални
контејнери за складиштење или транспорт; сефови.
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Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре; накит,
драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
Кл. 37: услуге рударства; рударство драгоцених
метала; вађење руде; услуге вађења руде.
(111) 77539
(210) Ж- 2019-173

(181) 07.02.2029.
(220) 07.02.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) ZIJIN Bor Copper d.o.o. Bor, Ђорђа Вајферта
29, Бор, RS
(740) Реља Мирков, адвокат " Карановић &
Николић" о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.24; 26.02.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црна, бела, златна и црвена.
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре, руде;
метални
материјали
за
грађевинарство
и
конструисање; металне преносиве конструкције;
неелектрични каблови и жице од обичног метала;
мали метални гвожђарски производи; метални
контејнери за складиштење или транспорт; сефови.
Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре; накит,
драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
Кл. 37: услуге рударства; рударство драгоцених
метала; вађење руде; услуге вађења руде.
(111) 77540
(210) Ж- 2019-828

(181) 04.06.2029.
(220) 04.06.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Бранко Димитријевић, Петра Лековића 16,
Београд, RS
(740) Адвокат Слободан Голубовић, Книћанинова 3,
Београд
(540)

(531) 24.17.05; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) розе, бела.
(511) Кл. 3: сапуни, парфимерија, етерична уља,
козметика, козметички производи од природних
супстанци, козметички препарати за негу коже,
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козметичке маске, козметичке креме, креме за кожне
производе, масти за козметичку употребу, помада за
козметичку употребу, препарати за заштиту коже
(полирање), препарати за очување коже (полирање),
лосиони за козметичку употребу, козметички
препарати за мршављење, гелови за масажу, који
нису за медицинску употребу, препарати колагена за
козметичке сврхе, марамице натопљене са
козметичким лосионима.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати, фластери, фластери са витаминским
додацима, мелеми за медицинску употребу, масти за
медицинску употребу, медицинска уља, помада за
медицинску употребу, медицински тоници, хемијски
препарати за фармацеутску употребу, медицинска
средства за хигијену, серуми, медицински препарати
за мршављење, еликсири (фармацеутски препарати).
Кл. 44: медицинске, хигијенске и услуге неге лепоте
које пружају лица или установе људима и
животињама, услуге салона лепоте, услуге
медицинских клиника, фармацеутски савети, масажа.
(111) 77541
(210) Ж- 2019-348

(181) 08.03.2029.
(220) 08.03.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Poliklinika REA MEDIKA, Милована
Маринковића 23, Београд, RS
(540)

Ж
(740) Живко Мијатовић & Пaртнерс, Светогорска 7,
11000 Београд
(540)

(531) 03.07.13; 26.04.06; 26.04.15
(591) црна, сива, бела.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари.
Кл. 30: чај.
(111) 77543
(210) Ж- 2019-1222

(181) 06.08.2029.
(220) 06.08.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,
11080, Београд, RS
(540)

TALIM

ТАЛИМ

(511) Кл. 5:
фармацеутски
имуномодулирајућим деловањем.

препарати

са

(111) 77544
(210) Ж- 2019-372

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) SERBIA BROADBAND-SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 19, Београд, RS
(540)
(531) 02.03.02; 24.13.17; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.06
(591) сива, бела, розе.
(511) Кл. 44:
медицинске услуге, услуге
медицинских клиника, болничке услуге, здравствена
нега, медицинска помоћ, пластична хирургија,
услуге неговања болесника.
(111) 77542
(210) Ж- 2016-511

(181) 24.03.2026.
(220) 24.03.2016.
(151) 30.08.2019.

(732) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED and A.F.JONES
EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED, No.
146, Dawson Street, Colombo 2, LK i No. 146, Dawson
Street, Colombo 2, LK

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.18; 27.05.01; 29.01.01
(591) C:0; M:65, Y:100, K:100, Pantone Orange 021
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке.
(111) 77545
(210) Ж- 2018-2073

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 30.08.2019.
(732) Rakuten, Inc., 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku,
Tokyo, 158-0094, JP
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Ж
(740) Реља Мирков, адвокат " Карановић &
Николић" о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; рачунарски софтвер; рачунарски
софтвер који се може преузимати; програми за игре
на мобилним телефонима; софтвер за кодирање;
софтвер за онлајн слање порука; софтвер за заштиту
приватности; рачунарски софтвер за е-трговину и
мобилну трговину, који омогућава корисницима да
спроводе електронске пословне трансакције путем
глобалне
рачунарске
мреже;
рачунарски
апликациони софтвер за мобилне телефоне, таблете
и ручне рачунаре, укључујући софтвер за е-трговину,
мобилну трговину и онлајн куповину; рачунарски
софтвер за е-трговину, мобилну трговину онлајн
куповину, укључујући софтвер за ћаскање и слање
порука у вези са е-трговином, мобилном трговином и
онлине куповином; рачунарски софтвер за етрговину, мобилну трговину и онлајн куповину,
укључујући виртуалне тастатуре, креирање ликова и
корисничке интерфејсе за помоћ са куповиним
трансакцијама; електронске публикације; мобилни
телефони; рачунари; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слика; камере; телевизори;
микрофони; слушалице (хедсетови); комуникација и
репродукција за рачунарску опрему и уређаје,
звучнике и компоненте; софтвер за дељење локације;
софтвер за навигацију; ГСП софтвер; софтвер за
мапе; софтвер за умрежавање; софтвер за рачунарске
апликације; графички елементи за мобилне
телефоне, који се могу преузимати; емотикони за
мобилне телефоне, који се могу преузимати; софтвер
за игре; носиви телекомуникациони апарати; носиви
уређаји за комуникацију, у облику ручних сатова;
мобилне апликације које се могу преузимати, за
употребу са носивим рачунарским уређајима;
софтвер за дељење датотека; интерактивни софтвер
за разоноду; интерактивни софтвер; интерактивни
рачунарски софтвер који омогућава размену
информација; софтвер који се може преузимати, а
који
омогућава
постављање,
објављивање,
показивање, приказивање, обележавање (таговање),
блоговање, дељење или другачије омогућавање
76

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9
електронских медија или информација путем
интернета или других комуникационих мрежа;
публикације које се могу преузимати; рачунарски
програми који се могу преузимати; рачунарски
програми; видео записи који се могу преузимати;
датотеке слика које се могу преузимати; снимљени
видео дискови и видео траке; читачи и писачи
картица са интегрисаним колима; апликациони
софтвер; слике и видео снимци који се могу
преузети; терминали за електронско плаћање;
рачунарски софтвер за прикупљање информација о
кредитним картицама и електронском новцу и за
плаћање кредитним картицама и електронским
новцем; читачи магнетних картица за кредитне
картице; електрични комуникацијски апарати и
инструменти; електронски апарати и инструменти и
њихови делови и опрема; таблет рачунари и њихови
делови и опрема; рачунарски програми за таблете;
носачи података снимљени рачунарским програмима
за таблете; регистар касе; лични дигитални
асистенти; рачунарски програми за личне дигиталне
асистенте; рачунарски програми за мобилне
телефоне укључујући паметне телефоне; мобилни
телефони, укључујући паметне телефоне; делови и
опрема за мобилне телефоне, укључујући и паметне
телефоне; носачи података снимљени рачунарским
програмима за мобилне телефоне, укључујући
паметне телефоне; аутоматизовани бројачи новца
(банкомати); картице са интегрисаним колима (ИЦ
картице); паметни сатови; паметни телефони; ПОС
уређаји и њихови рачунарски програми; кодиране
електронске чип картице; празне магнетне картице;
претходно снимљене магнетне траке, картице са
интегрисаним колима (ИЦ картице), магнетни
дискови, оптички дискови, оптички магнетни
дискови и други видео дискови и видео траке;
апликациони софтвер за исплату или уплату
електронског новца, кредитних картица и дебитних
картица који се користе са баркодом или читачима
QR кодова; рачунарски програми за читаче и писаче
картица са интегрисаним колима (ИЦ картица), који
се могу преузети; терминали за исплату и уплату
електронског новца; рачунарски програми за
управљање терминалима за исплату и уплату
електронскиг новца, који се могу преузети;
рачунарски програми за исплату и уплату
електронског новца, који се могу преузети;
рачунарски програми за пуњење картица са
интегрисаним колима (ИЦ картица), који се могу
преузети; апарати за пуњење картица са
интегрисаним колима (ИЦ картица); рачунарски
програми за читаче са нфц технологијом
(комуникација кратког домета), који се могу
преузети;
читачи
са
НФЦ
технологијом
(комуникација
кратког
домета);
рачунарски
програми за носиве рачунаре, који се могу
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преузимати; рачунарски програми, за аутоматске
машине за дистрибуцију, који се могу преузимати;
аутоматске машине за дистрибуцију; штампачи
рачуна; рачунарски програми који се могу
преузимати, за управљање и трансакције виртуелним
валутама, криптовалутама и вредносним боновима;
рачунарски програми за пружање блокчејн мрежа
или дистрибуираних мрежа; рачунарски програми
који се могу преузимати, за пружање блокчејн мрежа
за виртуелне валуте или криптовалуте или
дистрибуиране мреже за виртуелне валуте или
криптовалуте; рачунарски програми који се могу
преузети, за блокчејн мрежу или дистрибуирану
мрежу за промовисање роба и услуга других путем
управљања продајних и промотивних подстицаја
који укључују бодове лојалности; апарати и
инструменти
научни,
поморски,
геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички, за вагање,
мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију),
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу електричне енергије;
апарати за снимање, пренос и репродуковање звука
или слике; магнетни носачи података, дискови за
снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални
носачи података; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; апарати за гашење пожара.
Кл. 35:
услуге оглашавања и рекламирања;
обезбеђивање простора за оглашавање роба и услуга;
промоција и маркетинг роба и услуга других путем
дистрибуције рекламног материјала, купона и
попуста путем мобилног апликационог софтвера;
оглашавање плаћањем по клику (pay per click
оглашавање); услуге малопродаје или велепродаје за
обезбеђивање музике, видео записа и слике онлајн;
обезбеђивање купона, издавање дисконтне картице и
пружање информација; промоција роба и услуга
других путем администрације продајних и
промотивних подстицајних шема који укључују
трговачке маркице; интернет аукције; организација
аукција; пружање информација о новинским
чланцима; пословно саветовање и саветодавне
услуге; уређивање маркетиншких промотивних
догађаја за друге; организовање изложби или сајмова
у комерцијалне или рекламне сврхе; оглашавање;
вођење послова; пословно управљање; канцеларијски
послови; онлајн малопродајне услуге које садрже
забавне и едукативне садржаје; оглашавање и
промоција продаје у вези са робом и услугама, које
нуде и наручују телекомуникације или електронски
медији; услуге малопродаје или велепродаје видео
записа који се могу преузимати; услуге малопродаје
или велепродаје музичких инстумената и плоча;
пружање онлајн водича за оглашавање који се може
ЗИС / RS / IPO
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претраживати, који садржи робе и услуге онлајн
продаваца; онлајн трговинске услуге које олакшавају
продају роба и услуга од стране других путем
рачунарске мреже; услуге оглашавања за промоцију
е-пословања; онлајн услуге поређења цена; савети и
информације о корисничким услугама и управљању
производима и ценама на интернет страницама у
вези са куповинама преко интернета; промоција
продаје, укључујући и за друге; услуге лојалности
клијената и услуге клуба клијената у комерцијалне,
промотивне и рекламне сврхе; услуге шема
лојалности; услуге картица лојалности; промовисање
роба и услуга других путем организовања спонзора
да повезују своје робе и услуге са програмом
награда; промовисање робе и услуга других путем
дистрибуције дисконтних картица, додељивањем
бодова за куповину за употребу кредитних картица и
издавањем наградних картица за лојалност и онлајн
поклон картица; управљање, организација, рад и
надгледање лојалности купаца, подстицајних и/или
промотивних
шема;
спровођење
програма
лојалности, награђивања, афинитета и подстицајних
програма за комерцијалну промоцију и рекламне
сврхе; промовисање употребе рачуна наплате и
кредитних картица других путем управљања
програмима подстицаја; издавање, надзор и
решавање купонских бодова за попуст, укључујући
електронске поене за промоцију продаје робе и
услуга; издавање, надзор и решавање купонских
бодова за трговину или попуст за робе и услуге, у
сразмери са износом куповине; промотивне услуге,
укључујући уређивање повезаних продавница и
чланова да се при друже програму лојалности купаца
и картицама награђивања лојалности и њихово
управљање; издавање и решавање наградних картица
за лојалност; организовање и руковање картицама за
награђивање лојалности; издавање трговачких
маркица; пружање информација о комерцијалној
продаји; проналажење и управљање корисницима у
име компанија које издају кредитне картице или
дебитне картице; давање савета и пружање
информација у вези са свим горе наведеним
услугама.
Кл. 36:
финансијске и монетарне услуге;
финансијски трансфери и трансакције, и услуге
плаћања; услуге осигурања; услуге обраде плаћања
програма лојалности; пренос новца и пренос
средстава преко интернета; агенцијске услуге за
прикупљање наплате рачуна за плин, електричну
енергију, телефон или других комуналних услуга и
пружања информација у вези са тим; издавање
поклон картица; исплата штедње и обавештења о
салду путем готовинских картица; услуге издавања
готовинских картица; агенције за издавање
готовинских картица; услуге обраде плаћања
кредитне картице, дебитне картице или путничких
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чекова; издавање готовинских и дебитних картица;
услуге
готовинских
и
дебитних
картица;
проналажење или управљање корисницима у име
компанија које издају кредитне картице или дебитне
картице; пружање информација о трансакционим
детаљима кредитних и дебитних картица; пружање
осигурања за куповину робе купљене кредитним
картицама или дебитним картицама; агенцијске
услуге обрађивања услуга плаћања путем кредитних
или дебитних картица; кредитна гаранција поводом
коришћења кредитне картице или коришћења
дебитне картице; услуге финансирања за кориснике
кредитних или дебитних картица; пружање
информација о детаљима издавања или трансакција
кредитних картица; рефундирање трошкова поправке
робе купљене кредитним картицама; испитивање
кредита поводом коришћења кредитних картица од
стране чланова кредитних картица; агенцијске услуге
у вези са закључивањем уговора са члановима
кредитних картица, и пружање информација о томе;
пружање информација које се односе на податке о
трансакцији електронског новца; обрада плаћања
кредитне картице за кориснике кредитних картица
или електронског новца и пружање информација о
томе; проналажење и управљање члановима или
радњама члановима, у име компаније за кредитне
картице; обрада плаћања платних картица; пружање
информација у вези са детаљима о трансакцији
кредитне картице; пренос средстава употребом
рачунара; обрада плаћања комерцијалих трансакција
употребом рачунарских комуникационих система;
услуге агенције за обраду плаћања комерцијалих
трансакција
употребом
рачунарских
комуникационих система; факторинг;
услуге
издавање претплатних картица; изнајмљивање
аутомата за решавање плаћања за кредитне
картице/дебитне картице, читаче картица или писаче
картица; девизне трансакције; размена иностраних
терминских (фјучерс) трговинских хартија од
вредности; агенција за посредовање са посредницима
од поверења за трговање на провизију на иностраним
тржиштима хартија од вредности и терминских
(фјучерс) индексним хартијама од вредности;
посредовање код закупа; пружање берзанских
информација; финансијска процена кредибилитета
компаније; фидуцијарни послови са новцем,
хартијама од вредности, новчаним потраживањима,
личном имовином, земљиштем, непокретностима,
право својине или закупом земљишта; стицање и
пренос новчаних потраживања; кредитни биро;
пружање финансијских информација; фидуцијарни
послови са финансијским фјучерс уговорима;
управљање зградама; услуге агенције за лизинг или
изнајмљивање зграда; лизинг или изнајмљивање
зграда; куповина и продаја зграда; услуге агенције за
куповину
или
продају
зграда;
процена
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непокретности; пружање информација о зградама
или земљишту (послови са непокретностима);
издавање аутомата за готовину или аутоматизованих
бројача новца (банкомата); агенције за биланс
исплате готовине или упите о стању на рачуну;
агенције за аутоматска новчана плаћања или
трансакције;
процена
кредитне
способности
приватних финансија; услуге осигурања од
одговорности физичких лица; агенције за упис
обвезница; у слуге агенције за наплату дугова;
гаранција одговорности и акцептирање менице;
изнајмљивање машина за бројање или обраду
папирног новца или кованица; финансирање зајмова
и есконт меница; прикупљање прилога за
добротворне
фондове;
клириншки
послови
(финансије); услуге консалтинга и посредовања које
се односе на осигурање од последица несрећног
случаја (незгоде); осигурање од последица несрећног
случаја; управљање банковним рачуном за обраду
електронске трговине код продајне трансакције робе;
агенције за наплату потраживања која се односе на
продају робе или понуду услуга; агенција за
трговање робним фјучерсима; посредовање у
кредитним
набавкама;
услуге
у
вези
са
акредитивима; пренос новца и новчаних средстава и
пружање информација о томе; пружање информација
о банковном рачуну искључиво за трансфер
депозита; промовисање банковног рачуна за
ексклузивни трансфер депозита; пренос новца и
новчаних средстава путем банковног рачуна за
ексклузивни трансфер депозита; услуге осигурања
живота; посредовање у животном осигурању;
издавање
вредносних
бонова
и
пружање
информација о томе; издавање претплатног
електронског новца; регулисање накнаде штете код
неживотних
осигурања;
услуге
неживотног
осигурања;
агенције
неживотног
осигурања;
позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге
издавања електронског новца; прикупљање објава за
финансијска средства у име овлашћеног издаваоца
електронског новца; пружање информација о
електронским новчаним трансакцијама; агенције за
пружање услуга обраде плаћања електронским
новцем; услуге агенције за депосит електронског
новца на електричне новчане картице за кориснике
електронског новца; услуге агенције за депосит
електронског новца на медиј, укључујући картице са
интегрисаним колом или мобилне телефоне за
кориснике електронског новца; услуге агенције за
наплату плаћања робе директним задуживањем
финансијске
институције
посредством
компјутерских терминала; издавање електронских
претплатних
картица
путем
компјутерских
терминала; издавање електронских претплатних
картица; регулисање плаћања и управљање
електронском
трговином;
услуге
преноса
ЗИС / RS / IPO
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електронског новца; агенцијске услуге тражења
стања банковног рачуна путем телефона, факсимила,
или интернета; управљање земљиштем;услуге
агенције за издавење земљишта на лизинг или закуп;
лизинг земљишта; купопродаја земљишта; услуге
агенције за купопродаја земљишта; домаћа наплата;
издавање претплатних картица са могућношћу
депоновања; финансирање куповине на рате;
саветовање у осигурању; услуге осигурања;
посредовање у осигурању; пружање информација у
осигурању;
обрачунавање
висине
премије
осигурања; чување драгоцености укључујући хартије
од вредности и драгоцене метале (услуге чувања у
сефовима); трговање опцијским хартијама од
вредности и иностраним фјучерс трговинским
хартијама од вредности; преузимање одговорности
код издавања хартија од вредности; зајам хартија од
вредности; нуђење хартија од вредности; услуге
посредовања које се односе на издавање хартија од
вредности или нуђење; трговање хартијама од
вредности, индексним фјучерс хартијама од
вредности, опцијама, и иностраним фјучерс
трговинским хартијама од вредности; агенције за
посредовање хартијама од вредности, индексним
фјучерс хартијама од вредности, опцијама, и
иностраним фјучерс трговинским хартијама од
вредности; агенција за посредовање са посредницима
од поверења за трговање на провизију на домаћим
тржиштима хартија од вредности, индексним
фјучерс хартијама од вредности и опцијама;
трговање индексним фјучерс хартијама од
вредности; агенције за посредовање терминским
уговорима о хартијама од вредности, терминиским
уговорима индексним фјучерс хартијама од
вредности,
терминским
уговорима
опција,
прометним и терминским трансакцијама индексним
фјучурс хартијама од вредности; посредовање у
ликвидацији хартија од вредности; акцептирање
депозита (укључујући заменско издавање обвезница)
и акцептирање депозита у траншама са фиксним
интервалима; пружање информација о трансакцијама
на банковном рачуну; агенција за издавање
путничких чекова; услуге мењачница; издавање
такси ваучера и измирење плаћања истих; кредитно
јемство за кориснике продаје на рате; услуге
кредитног бироа; издавање путничких чекова;
издавање и куповина путничких чекова; иностране
дознаке за путнике; услуге издавања ИЦ картица за
кредитирање; електронска обрада електронских
уплата путем глобалне компјутерске мреже, и услуге
саветовања, консултација и пружања информација о
истом; утврђивање и електронска наплата која се
односи на електронске трансакције путем онлајн
налога, и услуге саветовања, консултација и
пружања информација о томе; издавање, управљање,
или трговање вредносним боновима, услуге
ЗИС / RS / IPO
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саветовања, консултовања и информисања које се
односе на издавање, управљање или трговање
вредносним боновима; услуге обраде електронских
плаћања; услуге трансфера новца; комисиона
наплата плаћања робе; услуге обраде плаћања,
употребом биометричких метода идентификације
као што је индивидуално препознавање ириса ока
или индивидуално препознавање лица, за кориснике
електронског новца, кредитних картица и дебитних
картица; услуге обраде плаћања коришћењем читача
бар-кодова или читача QR кодова за кориснике
електронског новца, кредитних картица или
дебитних картица;
услуге
обраде
плаћања
коришћењем комуникације кратког домета (NFC) за
кориснике електронског новца, кредитних картица
или дебитних картица; издавање претплатне
електронске виртуалне валуте; издавање, управљање,
или трговање виртуалном валутом, криптовалутом,
или вредносним боновима; услуге саветовања,
консултација и информација које се односе на
издавање, управљање, или трговање виртуалном
валутом, криптовалутом, или вредносним боновима;
искупљивање и управљање поенима издатим у сврху
промовисања роба и услуга за виртуалне валуте или
криптовалуте; услуге агенције и посредовања за
искупљивање и управљање поенима издатим у сврху
промовисања роба и услуга за виртуалне валуте или
криптовалуте; трговање виртуалним валутама или
криптовалутама; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 38:
услуге телекомуникација; пренос
шифрованих комуникација; онлајн услуге размене
порука; услуге бежичне размене дигиталних порука;
интернет и peer-to-peer комуникације, електронски
пренос података и докумената преко рачунарских
терминала; електронски, електрични и дигитални
пренос гласа, података, аудио записа, видео записа,
графика, слика, сигнала и информација; бежични
пренос гласа и података; пружање услуга приступне
тачке мреже; бежичне комуникационе мреже и
интернет; услуге размене порука, поготово слање,
примање и прослеђивање порука у виду текста,
аудио записа, слике или видео записа; обезбеђивање
и управљање електронским конференцијама, групама
за дискусију и собама за ћаскање; стриминг аудиовизуелног материјала на интернету; пружање онлајн
електронских билтена, соба за ћаскање и форума за
преношење порука и фотографских слика међу
корисницима рачунара; комуникационе услуге
којима се приступа путем приступног броја;
пружање услуга комуникације путем коришћења
модула претплатничког идентитета (СИМ) картице;
услуге пејџера; услуге електронске поште;
обезбеђивање вишеструког интерактивног приступа
кориснику глобалној комуникационој мрежи; пренос
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и емитовање аудио и видео програма свих типова
путем
телефона,
телевизије
и
глобалних
комуникационих
мрежа;
видео
и
аудио
телеконференције
путем
интернета,
услуге
асинхроног преноса (АТМ) услуга,
услуге
интегрисане
дигиталне
мреже
(ИСДН),
комуникациони сервиси за интернет протокол (ИП),
ВПН услуге и приватне линијске услуге; услуге
мењања (свичовања) гласова, података, видео записа
и мултимедија; услуге говорне поште; пружање
бесплатних услуга и услуга рутирања позива; услуге
центра за размену порука у области услуга
телефонских говорних порука; видео, аудио и дата
телефонске конференцијске услуге; пружање
приступа рачунарским, електронским и онлајн
базама података; обезбеђивање онлине форума за
комуникацију о темама од општег интереса;
обезбеђивање линкова за комуникацију на мрежи
које преносе кориснике веб странице на друге
локалне и глобалне веб странице; обезбеђивање
приступа веб сајтовима за друге, који су хостирани
на рачунарским серверима доступним путем
глобалне рачунарске мреже; услуге аудио,
текстуалних и видео емитовања преко интернета или
других комуникационих мрежа са постављеним,
објављеним и означеним (тагованим) аудио,
текстуалним
и
видео
садржајем
других;
обезбеђивање
приступа
рачунарским
базама
података
у
области
друштвених
мрежа;
обезбеђивање
и
руковање
електронским
конференцијама, дискусијским групама и собама за
ћаскање путем интернета; преношење података и
информација преко пејџера; пренос и емитовање
аудио и видео програма свих врста путем
телефонских,
телевизијских
и
глобалних
комуникационих
мрежа,
видео
и
аудио
телеконференција
путем
интернета,
услуге
асинхроног преноса режима, услуге интегрисане
дигиталне мреже (ИСДН), услуге интернет
комуникације (ИП) , укључујући, ВОИП, ИПТВ
услуге; пренос гласа, података, графике, слика, аудио
и видео записа путем телекомуникационих мрежа,
бежичних комуникационих мрежа и интернета;
пренос аудио, видео записа, слика, текста и других
података путем комуникационе мреже; пренос гласа,
података, слика, аудио, видео и информација преко
телефонских и глобалних комуникационих мрежа;
обезбеђивање гласова преко услуга интернет
протокола; пренос порука и слика помоћу рачунара;
интернет
и
видео
конференцијске
услуге;
конференцијске услуге преко рачунарске мреже;
услуге брзе размене порука; услуга слања СМС и
ММС порука путем телекомуникација и рачунарских
мрежа; рачунарски пренос информација, ВОИП,
размена порука, видео позива и конференције; личне
комуникацијске услуге; услуге приватне телефонске
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линије; пружање бесплатних телефонских услуга и
услуга рутирања позива; услуге електронског слања
порука; услуге мобилне телефоније; пружање
вишекорисничког приступа комуникационој мрежи;
online собе за ћаскање и електронске огласне табле
међу корисницима за преношење порука о
друштвеном животу, општем интересу, огласима,
виртуелној заједници, друштвеним мрежама, дељењу
фотографија и преношењу фотографских слика;
електронски преноси аудио снимака, текстуалних и
видео снимака других; електронска комуникација
путем соба за ћаскање, линија за ћаскање и интернет
форума; форуми и собе за ћаскање за друштвене
мреже; пренос дигиталних датотека; обезбеђивање
форума заједнице и соба за ћаскање за кориснике
који објављују, претражују, гледају, деле, критикују,
оцењују и коментаришу видео записе и друге
мултимедијалне садржаје преко интернета и других
комуникационих мрежа; телекомуникације; пренос
аудио и видео записа на захтев; стриминг аудио и
видео
садржаја;
емитовање
аудио-визуелних
програма; пренос и испорука аудио и визуелног
садржаја; емитовање видео записа путем интернета;
радио, телевизијске и кабловске услуге; услуге
емитовања путем интернета; пренос видео података
путем интернета.
Кл. 41:
пружање услуга обуке; уређивање и
спровођење радионица (обуке); разонода; пружање
информација у вези са спортом и разонодом;
пружање (услуге) игара; услуге разоноде у вези са
дељењем аудио, видео, сликовних, текстуалних и
других података; образовне услуге и услуге
разоноде, поготово пружање веб странице са аудио
снимцима, видео клиповима, музичким представама,
музичким видео записима, филмским снимцима,
фотографијама,
другим
мултимедијалним
материјалима и сродним информацијама преко
интернета и других комуникационих мрежа о
широком спектру тема и предмета; образовне услуге;
онлајн образовне услуге; објављивање образовних
текстова; објављивање прича; образовање; спортске
и културне активности; обезбеђивање аудио и видео
садржаја из области разоноде и образовања; услуге
изнајмљивања и дистрибуције са разонодним и
образовним садржајем; пружање информација,
рецензија и препорука из области разоноде и
образовања; обезбеђивање онлајн видео записа, који
се не могу преузимати; приказивање филмова у
биоскопима или продукција и дистрибуција
филмова; изнајмљивање претходно снимљених
дискова или магнетних трака; припремање обуке.
Кл. 42: услуге пружаоца апликационих услуга
(АСП) и софтвера као услуга (СААС) које чине
софтвере за електронску куповину, мобилну
трговину и онлајн куповину; услуге пружаоца
апликационих услуга (АСП) и софтвера као услуга
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(СААС) које чине софтвере за електронску
куповину, мобилну трговину и онлајн куповину,
укључујући виртуалне тастатуре, креирање ликова, и
кориснички интерфејс за помоћ са куповним
трансакцијама; услуге пружаоца апликационих
услуга (АСП) и софтвера као услуга (СААС) које
чине софтвере за електронску куповину, мобилну
трговину и онлајн куповину, укључујући софтвер за
ћаскање и слање порука у вези са електронском
трговином,
мобилном
трговином
и онлајн
куповином; истраживање и пројектовање у области
телекомуникација и информационих технологија;
индустријске анализе и услуге истраживања у
области телекомуникација и информационих
технологија; пројектовање, одржавање и развој
рачунарског хардвера и софтвера; рачунарске услуге
у вези са електронским базама података;
обезбеђивање интернет платформи; услуге кодирања
података; кодирање, декодирање и аутентификација
информација, порука и података; пројектовање и
развој софтвера за рачунарске игре; обезбеђивање
привремене употребе софтвера који се не може
преузимати, како би се омогућило постављање,
бележење, објављивање, приказивање, уређивање,
пуштање,
стримовање,
гледање,
прегледање,
показивање, обележавање (таговање), блоговање,
дељење, подешавање, дистрибуирање, издавање,
копирање, и на други начин обезбеђивање
електронских медија, мултимедијалног садржаја,
видео записа, филмова, слика, приказа, текстова,
фотографија, корисничког садржаја, аудио садржаја
и информација путем интернета и других
комуникационих мрежа; обезбеђивање привремене
употребе софтвера који се не може преузимати, како
би се омогућило дељење информације о локацији са
другим појединцима; обезбеђивање привремене
употребе софтвера који се не може преузимати за
праћење особља; изнајмљивање електронског
меморијског простора на интернету; обезбеђивање
привремене употребе интерактивног софтвера који
се не може преузимати; пројектовање, развој,
одржавање, поправка и ажурирање интерактивног
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарских
система; изнајмљивање меморијских складишта
рачунарских сервера; изнајмљивање меморијских
складишта сервера на комуникационим мрежама;
обезбеђивање
апликативног
софтвера
путем
комуникационих мрежа; пројектовање, производња
или
одржавање
рачунарских
програма;
изнајмљивање рачунара; обезбеђивање рачунарских
програма који се не могу преузимати; изнајмљивање
приступног времена рачунарских база података за
електронску
трговину;
обезбеђивање
или
изнајмљивање блокчејн мреже или дистрибуиране
мреже;
обезбеђивање
или
изнајмљивање
рачунарских програма за блокчејн мрежу или
ЗИС / RS / IPO
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дистрибуирану
мрежу;
обезбеђивање
или
изнајмљивање рачунара за блокчејн мрежу или
дистрибуирану мрежу; пројектовање, производња
или одржавање рачунарских програма за блокчејн
мрежу или дистрибуирану мрежу; обезбеђивање или
изнајмљивање блокчејн мреже или дистрибуиране
мреже за виртуелну валуту или криптовалуту;
обезбеђивање или изнајмљивање рачунарских
програма за блокчејн мрежу или дистрибуирану
мрежу за виртуелну валуту или криптовалуту;
обезбеђивање или изнајмљивање рачунара за
блокчејн мрежу за виртуелну валуту или
криптовалуту или дистрибуирану мрежу за
виртуелну валуту или криптовалуту; пројектовање,
производња или одржавање рачунарских програма за
блокчеј мрежу или дистрибуирану мрежу за
виртуелну валуту или криптовалуту; обезбеђивање
или
изнајмљивање
блокчејн
мреже
или
дистрибуиране мреже за промоцију роба и услуга
других
кроз
администрирање
продајних
и
промотивних подстицајних шема које укључују
бодове
лојалности
(трговачке
маркице);
обезбеђивање или изнајмљивање рачунарских
програма за блокчејн мрежу или дистрибуирану
мрежу за промоцију роба и услуга других кроз
администрирање
продајних
и
промотивних
подстицајних шема које укључују бодове лојалности
(трговачке
маркице);
обезбеђивање
или
изнајмљивање рачунара за блокчејн мрежу или
дистрибуирану мрежу за промоцију роба и услуга
других
кроз
администрирање
продајних
и
промотивних подстицајних шема које укључују
бодове
лојалности
(трговачке
маркице);
пројектовање,
производња
или
одржавање
рачунарских програма за блокчеј мрежу или
дистрибуирану мрежу за промоцију роба и услуга
других
кроз
администрирање
продајних
и
промотивних подстицајних шема које укључују
бодове лојалности (трговачке маркице); научне и
технолошке услуге, као и услуге истраживања и
пројектовања у вези са њима; услуге индустријских
анализа и истраживања.
Кл. 45:
услуге друштвеногног умрежавања;
обезбеђивање интерактивне веб странице ради
лоцирања других области због сигурности,
безбедности
или
друштвеног
умрежавања
коришћењем глобалног система позиционирања;
правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица.
(111) 77546
(210) Ж- 2019-718

(181) 15.05.2029.
(220) 15.05.2019.
(151) 30.08.2019.
(732) SZR "VIPLAST" VALENTINA
STAMENKOVIĆ PREDUZETNIK ODŽACI,
Жарка Зрењанина 9А, Оџаци, RS
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Ж
(540)

VIPLAST
(511) Кл. 19: пластичне решетке за преливне канале
а нарочито неметалне, пластичне, решетке за
преливне канале базена, радијусне решетке за
преливне канале базена, решетке за одливне канале у
туш кабинама.
Кл. 20: пластичне копче за биљке; неметални
производи за причвршћивање, везивање, навођење,
качење биљака, воћа и поврћа, делова биљака и
цвећа, као и баштенских црева, нарочито копче,
везице, прстење, закачке, подизачи, неметалне
кукице, хватаљке, штипаљке, држачи за родне гране.
(111) 77547
(210) Ж- 2018-2072

(181) 18.12.2028.
(220) 18.12.2018.
(151) 30.08.2019.
(732) Rakuten, Inc., 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku,
Tokyo, 158-0094, JP
(740) Реља Мирков, адвокат " Карановић &
Николић" о.а.д., Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; рачунарски софтвер; рачунарски
софтвер који се може преузимати; програми за игре
на мобилним телефонима; софтвер за кодирање;
софтвер за онлајн слање порука; софтвер за заштиту
приватности; рачунарски софтвер за е-трговину и
мобилну трговину, који омогућава корисницима да
спроводе електронске пословне трансакције путем
глобалне
рачунарске
мреже;
рачунарски
апликациони софтвер за мобилне телефоне, таблете
и ручне рачунаре, укључујући софтвер за е-трговину,
мобилну трговину и онлајн куповину; рачунарски
софтвер за е-трговину, мобилну трговину онлајн
куповину, укључујући софтвер за ћаскање и слање
порука у вези са е-трговином, мобилном трговином и
онлине куповином; рачунарски софтвер за етрговину, мобилну трговину и онлајн куповину,
укључујући виртуалне тастатуре, креирање ликова и
корисничке интерфејсе за помоћ са куповиним
трансакцијама; електронске публикације; мобилни
телефони; рачунари; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слика; камере; телевизори;
микрофони; слушалице (хедсетови); комуникација и
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репродукција за рачунарску опрему и уређаје,
звучнике и компоненте; софтвер за дељење локације;
софтвер за навигацију; ГСП софтвер; софтвер за
мапе; софтвер за умрежавање; софтвер за рачунарске
апликације; графички елементи за мобилне
телефоне, који се могу преузимати; емотикони за
мобилне телефоне, који се могу преузимати; софтвер
за игре; носиви телекомуникациони апарати; носиви
уређаји за комуникацију, у облику ручних сатова;
мобилне апликације које се могу преузимати, за
употребу са носивим рачунарским уређајима;
софтвер за дељење датотека; интерактивни софтвер
за разоноду; интерактивни софтвер; интерактивни
рачунарски софтвер који омогућава размену
информација; софтвер који се може преузимати, а
који
омогућава
постављање,
објављивање,
показивање, приказивање, обележавање (таговање),
блоговање, дељење или другачије омогућавање
електронских медија или информација путем
интернета или других комуникационих мрежа;
публикације које се могу преузимати; рачунарски
програми који се могу преузимати; рачунарски
програми; видео записи који се могу преузимати;
датотеке слика које се могу преузимати; снимљени
видео дискови и видео траке; читачи и писачи
картица са интегрисаним колима; апликациони
софтвер; слике и видео снимци који се могу
преузети; терминали за електронско плаћање;
рачунарски софтвер за прикупљање информација о
кредитним картицама и електронском новцу и за
плаћање кредитним картицама и електронским
новцем; читачи магнетних картица за кредитне
картице; електрични комуникацијски апарати и
инструменти; електронски апарати и инструменти и
њихови делови и опрема; таблет рачунари и њихови
делови и опрема; рачунарски програми за таблете;
носачи података снимљени рачунарским програмима
за таблете; регистар касе; лични дигитални
асистенти; рачунарски програми за личне дигиталне
асистенте; рачунарски програми за мобилне
телефоне укључујући паметне телефоне; мобилни
телефони, укључујући паметне телефоне; делови и
опрема за мобилне телефоне, укључујући и паметне
телефоне; носачи података снимљени рачунарским
програмима за мобилне телефоне, укључујући
паметне телефоне; аутоматизовани бројачи новца
(банкомати); картице са интегрисаним колима (ИЦ
картице); паметни сатови; паметни телефони; ПОС
уређаји и њихови рачунарски програми; кодиране
електронске чип картице; празне магнетне картице;
претходно снимљене магнетне траке, картице са
интегрисаним колима (ИЦ картице), магнетни
дискови, оптички дискови, оптички магнетни
дискови и други видео дискови и видео траке;
апликациони софтвер за исплату или уплату
електронског новца, кредитних картица и дебитних
ЗИС / RS / IPO
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картица који се користе са баркодом или читачима
QR кодова; рачунарски програми за читаче и писаче
картица са интегрисаним колима (ИЦ картица), који
се могу преузети; терминали за исплату и уплату
електронског новца; рачунарски програми за
управљање терминалима за исплату и уплату
електронскиг новца, који се могу преузети;
рачунарски програми за исплату и уплату
електронског новца, који се могу преузети;
рачунарски програми за пуњење картица са
интегрисаним колима (ИЦ картица), који се могу
преузети; апарати за пуњење картица са
интегрисаним колима (ИЦ картица); рачунарски
програми за читаче са нфц технологијом
(комуникација кратког домета), који се могу
преузети;
читачи
са
НФЦ
технологијом
(комуникација
кратког
домета);
рачунарски
програми за носиве рачунаре, који се могу
преузимати; рачунарски програми, за аутоматске
машине за дистрибуцију, који се могу преузимати;
аутоматске машине за дистрибуцију; штампачи
рачуна; рачунарски програми који се могу
преузимати, за управљање и трансакције виртуелним
валутама, криптовалутама и вредносним боновима;
рачунарски програми за пружање блокчејн мрежа
или дистрибуираних мрежа; рачунарски програми
који се могу преузимати, за пружање блокчејн мрежа
за виртуелне валуте или криптовалуте или
дистрибуиране мреже за виртуелне валуте или
криптовалуте; рачунарски програми који се могу
преузети, за блокчејн мрежу или дистрибуирану
мрежу за промовисање роба и услуга других путем
управљања продајних и промотивних подстицаја
који укључују бодове лојалности; апарати и
инструменти
научни,
поморски,
геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички, за вагање,
мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију),
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу електричне енергије;
апарати за снимање, пренос и репродуковање звука
или слике; магнетни носачи података, дискови за
снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални
носачи података; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; апарати за гашење пожара.
Кл. 35:
услуге оглашавања и рекламирања;
обезбеђивање простора за оглашавање роба и услуга;
промоција и маркетинг роба и услуга других путем
дистрибуције рекламног материјала, купона и
попуста путем мобилног апликационог софтвера;
оглашавање плаћањем по клику (pay per click
оглашавање); услуге малопродаје или велепродаје за
обезбеђивање музике, видео записа и слике онлајн;
обезбеђивање купона, издавање дисконтне картице и
ЗИС / RS / IPO
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пружање информација; промоција роба и услуга
других путем администрације продајних и
промотивних подстицајних шема који укључују
трговачке маркице; интернет аукције; организација
аукција; пружање информација о новинским
чланцима; пословно саветовање и саветодавне
услуге; уређивање маркетиншких промотивних
догађаја за друге; организовање изложби или сајмова
у комерцијалне или рекламне сврхе; оглашавање;
вођење послова; пословно управљање; канцеларијски
послови; онлајн малопродајне услуге које садрже
забавне и едукативне садржаје; оглашавање и
промоција продаје у вези са робом и услугама, које
нуде и наручују телекомуникације или електронски
медији; услуге малопродаје или велепродаје видео
записа који се могу преузимати; услуге малопродаје
или велепродаје музичких инстумената и плоча;
пружање онлајн водича за оглашавање који се може
претраживати, који садржи робе и услуге онлајн
продаваца; онлајн трговинске услуге које олакшавају
продају роба и услуга од стране других путем
рачунарске мреже; услуге оглашавања за промоцију
е-пословања; онлајн услуге поређења цена; савети и
информације о корисничким услугама и управљању
производима и ценама на интернет страницама у
вези са куповинама преко интернета; промоција
продаје, укључујући и за друге; услуге лојалности
клијената и услуге клуба клијената у комерцијалне,
промотивне и рекламне сврхе; услуге шема
лојалности; услуге картица лојалности; промовисање
роба и услуга других путем организовања спонзора
да повезују своје робе и услуге са програмом
награда; промовисање робе и услуга других путем
дистрибуције дисконтних картица, додељивањем
бодова за куповину за употребу кредитних картица и
издавањем наградних картица за лојалност и онлајн
поклон картица; управљање, организација, рад и
надгледање лојалности купаца, подстицајних и/или
промотивних
шема;
спровођење
програма
лојалности, награђивања, афинитета и подстицајних
програма за комерцијалну промоцију и рекламне
сврхе; промовисање употребе рачуна наплате и
кредитних картица других путем управљања
програмима подстицаја; издавање, надзор и
решавање купонских бодова за попуст, укључујући
електронске поене за промоцију продаје робе и
услуга; издавање, надзор и решавање купонских
бодова за трговину или попуст за робе и услуге, у
сразмери са износом куповине; промотивне услуге,
укључујући уређивање повезаних продавница и
чланова да се при друже програму лојалности купаца
и картицама награђивања лојалности и њихово
управљање; издавање и решавање наградних картица
за лојалност; организовање и руковање картицама за
награђивање лојалности; издавање трговачких
маркица; пружање информација о комерцијалној
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продаји; проналажење и управљање корисницима у
име компанија које издају кредитне картице или
дебитне картице; давање савета и пружање
информација у вези са свим горе наведеним
услугама.
Кл. 36:
финансијске и монетарне услуге;
финансијски трансфери и трансакције, и услуге
плаћања; услуге осигурања; услуге обраде плаћања
програма лојалности; пренос новца и пренос
средстава преко интернета; агенцијске услуге за
прикупљање наплате рачуна за плин, електричну
енергију, телефон или других комуналних услуга и
пружања информација у вези са тим; издавање
поклон картица; исплата штедње и обавештења о
салду путем готовинских картица; услуге издавања
готовинских картица; агенције за издавање
готовинских картица; услуге обраде плаћања
кредитне картице, дебитне картице или путничких
чекова; издавање готовинских и дебитних картица;
услуге
готовинских
и
дебитних
картица;
проналажење или управљање корисницима у име
компанија које издају кредитне картице или дебитне
картице; пружање информација о трансакционим
детаљима кредитних и дебитних картица; пружање
осигурања за куповину робе купљене кредитним
картицама или дебитним картицама; агенцијске
услуге обрађивања услуга плаћања путем кредитних
или дебитних картица; кредитна гаранција поводом
коришћења кредитне картице или коришћења
дебитне картице; услуге финансирања за кориснике
кредитних или дебитних картица; пружање
информација о детаљима издавања или трансакција
кредитних картица; рефундирање трошкова поправке
робе купљене кредитним картицама; испитивање
кредита поводом коришћења кредитних картица од
стране чланова кредитних картица; агенцијске услуге
у вези са закључивањем уговора са члановима
кредитних картица, и пружање информација о томе;
пружање информација које се односе на податке о
трансакцији електронског новца; обрада плаћања
кредитне картице за кориснике кредитних картица
или електронског новца и пружање информација о
томе; проналажење и управљање члановима или
радњама члановима, у име компаније за кредитне
картице; обрада плаћања платних картица; пружање
информација у вези са детаљима о трансакцији
кредитне картице; пренос средстава употребом
рачунара; обрада плаћања комерцијалих трансакција
употребом рачунарских комуникационих система;
услуге агенције за обраду плаћања комерцијалих
трансакција
употребом
рачунарских
комуникационих система; факторинг;
услуге
издавање претплатних картица; изнајмљивање
аутомата за решавање плаћања за кредитне
картице/дебитне картице, читаче картица или писаче
картица; девизне трансакције; размена иностраних
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терминских (фјучерс) трговинских хартија од
вредности; агенција за посредовање са посредницима
од поверења за трговање на провизију на иностраним
тржиштима хартија од вредности и терминских
(фјучерс) индексним хартијама од вредности;
посредовање код закупа; пружање берзанских
информација; финансијска процена кредибилитета
компаније; фидуцијарни послови са новцем,
хартијама од вредности, новчаним потраживањима,
личном имовином, земљиштем, непокретностима,
право својине или закупом земљишта; стицање и
пренос новчаних потраживања; кредитни биро;
пружање финансијских информација; фидуцијарни
послови са финансијским фјучерс уговорима;
управљање зградама; услуге агенције за лизинг или
изнајмљивање зграда; лизинг или изнајмљивање
зграда; куповина и продаја зграда; услуге агенције за
куповину
или
продају
зграда;
процена
непокретности; пружање информација о зградама
или земљишту (послови са непокретностима);
издавање аутомата за готовину или аутоматизованих
бројача новца (банкомата); агенције за биланс
исплате готовине или упите о стању на рачуну;
агенције за аутоматска новчана плаћања или
трансакције;
процена
кредитне
способности
приватних финансија; услуге осигурања од
одговорности физичких лица; агенције за упис
обвезница; у слуге агенције за наплату дугова;
гаранција одговорности и акцептирање менице;
изнајмљивање машина за бројање или обраду
папирног новца или кованица; финансирање зајмова
и есконт меница; прикупљање прилога за
добротворне
фондове;
клириншки
послови
(финансије); услуге консалтинга и посредовања које
се односе на осигурање од последица несрећног
случаја (незгоде); осигурање од последица несрећног
случаја; управљање банковним рачуном за обраду
електронске трговине код продајне трансакције робе;
агенције за наплату потраживања која се односе на
продају робе или понуду услуга; агенција за
трговање робним фјучерсима; посредовање у
кредитним
набавкама;
услуге
у
вези
са
акредитивима; пренос новца и новчаних средстава и
пружање информација о томе; пружање информација
о банковном рачуну искључиво за трансфер
депозита; промовисање банковног рачуна за
ексклузивни трансфер депозита; пренос новца и
новчаних средстава путем банковног рачуна за
ексклузивни трансфер депозита; услуге осигурања
живота; посредовање у животном осигурању;
издавање
вредносних
бонова
и
пружање
информација о томе; издавање претплатног
електронског новца; регулисање накнаде штете код
неживотних
осигурања;
услуге
неживотног
осигурања;
агенције
неживотног
осигурања;
позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге
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издавања електронског новца; прикупљање објава за
финансијска средства у име овлашћеног издаваоца
електронског новца; пружање информација о
електронским новчаним трансакцијама; агенције за
пружање услуга обраде плаћања електронским
новцем; услуге агенције за депосит електронског
новца на електричне новчане картице за кориснике
електронског новца; услуге агенције за депосит
електронског новца на медиј, укључујући картице са
интегрисаним колом или мобилне телефоне за
кориснике електронског новца; услуге агенције за
наплату плаћања робе директним задуживањем
финансијске
институције
посредством
компјутерских терминала; издавање електронских
претплатних
картица
путем
компјутерских
терминала; издавање електронских претплатних
картица; регулисање плаћања и управљање
електронском
трговином;
услуге
преноса
електронског новца; агенцијске услуге тражења
стања банковног рачуна путем телефона, факсимила,
или интернета; управљање земљиштем;услуге
агенције за издавење земљишта на лизинг или закуп;
лизинг земљишта; купопродаја земљишта; услуге
агенције за купопродаја земљишта; домаћа наплата;
издавање претплатних картица са могућношћу
депоновања; финансирање куповине на рате;
саветовање у осигурању; услуге осигурања;
посредовање у осигурању; пружање информација у
осигурању;
обрачунавање
висине
премије
осигурања; чување драгоцености укључујући хартије
од вредности и драгоцене метале (услуге чувања у
сефовима); трговање опцијским хартијама од
вредности и иностраним фјучерс трговинским
хартијама од вредности; преузимање одговорности
код издавања хартија од вредности; зајам хартија од
вредности; нуђење хартија од вредности; услуге
посредовања које се односе на издавање хартија од
вредности или нуђење; трговање хартијама од
вредности, индексним фјучерс хартијама од
вредности, опцијама, и иностраним фјучерс
трговинским хартијама од вредности; агенције за
посредовање хартијама од вредности, индексним
фјучерс хартијама од вредности, опцијама, и
иностраним фјучерс трговинским хартијама од
вредности; агенција за посредовање са посредницима
од поверења за трговање на провизију на домаћим
тржиштима хартија од вредности, индексним
фјучерс хартијама од вредности и опцијама;
трговање индексним фјучерс хартијама од
вредности; агенције за посредовање терминским
уговорима о хартијама од вредности, терминиским
уговорима индексним фјучерс хартијама од
вредности,
терминским
уговорима
опција,
прометним и терминским трансакцијама индексним
фјучурс хартијама од вредности; посредовање у
ликвидацији хартија од вредности; акцептирање
ЗИС / RS / IPO
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депозита (укључујући заменско издавање обвезница)
и акцептирање депозита у траншама са фиксним
интервалима; пружање информација о трансакцијама
на банковном рачуну; агенција за издавање
путничких чекова; услуге мењачница; издавање
такси ваучера и измирење плаћања истих; кредитно
јемство за кориснике продаје на рате; услуге
кредитног бироа; издавање путничких чекова;
издавање и куповина путничких чекова; иностране
дознаке за путнике; услуге издавања ИЦ картица за
кредитирање; електронска обрада електронских
уплата путем глобалне компјутерске мреже, и услуге
саветовања, консултација и пружања информација о
истом; утврђивање и електронска наплата која се
односи на електронске трансакције путем онлајн
налога, и услуге саветовања, консултација и
пружања информација о томе; издавање, управљање,
или трговање вредносним боновима, услуге
саветовања, консултовања и информисања које се
односе на издавање, управљање или трговање
вредносним боновима; услуге обраде електронских
плаћања; услуге трансфера новца; комисиона
наплата плаћања робе; услуге обраде плаћања,
употребом биометричких метода идентификације
као што је индивидуално препознавање ириса ока
или индивидуално препознавање лица, за кориснике
електронског новца, кредитних картица и дебитних
картица; услуге обраде плаћања коришћењем читача
бар-кодова или читача QR кодова за кориснике
електронског новца, кредитних картица или
дебитних картица;
услуге
обраде
плаћања
коришћењем комуникације кратког домета (NFC) за
кориснике електронског новца, кредитних картица
или дебитних картица; издавање претплатне
електронске виртуалне валуте; издавање, управљање,
или трговање виртуалном валутом, криптовалутом,
или вредносним боновима; услуге саветовања,
консултација и информација које се односе на
издавање, управљање, или трговање виртуалном
валутом, криптовалутом, или вредносним боновима;
искупљивање и управљање поенима издатим у сврху
промовисања роба и услуга за виртуалне валуте или
криптовалуте; услуге агенције и посредовања за
искупљивање и управљање поенима издатим у сврху
промовисања роба и услуга за виртуалне валуте или
криптовалуте; трговање виртуалним валутама или
криптовалутама; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 38:
услуге телекомуникација; пренос
шифрованих комуникација; онлајн услуге размене
порука; услуге бежичне размене дигиталних порука;
интернет и peer-to-peer комуникације, електронски
пренос података и докумената преко рачунарских
терминала; електронски, електрични и дигитални
пренос гласа, података, аудио записа, видео записа,
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графика, слика, сигнала и информација; бежични
пренос гласа и података; пружање услуга приступне
тачке мреже; бежичне комуникационе мреже и
интернет; услуге размене порука, поготово слање,
примање и прослеђивање порука у виду текста,
аудио записа, слике или видео записа; обезбеђивање
и управљање електронским конференцијама, групама
за дискусију и собама за ћаскање; стриминг аудиовизуелног материјала на интернету; пружање онлајн
електронских билтена, соба за ћаскање и форума за
преношење порука и фотографских слика међу
корисницима рачунара; комуникационе услуге
којима се приступа путем приступног броја;
пружање услуга комуникације путем коришћења
модула претплатничког идентитета (СИМ) картице;
услуге пејџера; услуге електронске поште;
обезбеђивање вишеструког интерактивног приступа
кориснику глобалној комуникационој мрежи; пренос
и емитовање аудио и видео програма свих типова
путем
телефона,
телевизије
и
глобалних
комуникационих
мрежа;
видео
и
аудио
телеконференције
путем
интернета,
услуге
асинхроног преноса (АТМ) услуга,
услуге
интегрисане
дигиталне
мреже
(ИСДН),
комуникациони сервиси за интернет протокол (ИП),
ВПН услуге и приватне линијске услуге; услуге
мењања (свичовања) гласова, података, видео записа
и мултимедија; услуге говорне поште; пружање
бесплатних услуга и услуга рутирања позива; услуге
центра за размену порука у области услуга
телефонских говорних порука; видео, аудио и дата
телефонске конференцијске услуге; пружање
приступа рачунарским, електронским и онлајн
базама података; обезбеђивање онлине форума за
комуникацију о темама од општег интереса;
обезбеђивање линкова за комуникацију на мрежи
које преносе кориснике веб странице на друге
локалне и глобалне веб странице; обезбеђивање
приступа веб сајтовима за друге, који су хостирани
на рачунарским серверима доступним путем
глобалне рачунарске мреже; услуге аудио,
текстуалних и видео емитовања преко интернета или
других комуникационих мрежа са постављеним,
објављеним и означеним (тагованим) аудио,
текстуалним
и
видео
садржајем
других;
обезбеђивање
приступа
рачунарским
базама
података
у
области
друштвених
мрежа;
обезбеђивање
и
руковање
електронским
конференцијама, дискусијским групама и собама за
ћаскање путем интернета; преношење података и
информација преко пејџера; пренос и емитовање
аудио и видео програма свих врста путем
телефонских,
телевизијских
и
глобалних
комуникационих
мрежа,
видео
и
аудио
телеконференција
путем
интернета,
услуге
асинхроног преноса режима, услуге интегрисане
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дигиталне мреже (ИСДН), услуге интернет
комуникације (ИП) , укључујући, ВОИП, ИПТВ
услуге; пренос гласа, података, графике, слика, аудио
и видео записа путем телекомуникационих мрежа,
бежичних комуникационих мрежа и интернета;
пренос аудио, видео записа, слика, текста и других
података путем комуникационе мреже; пренос гласа,
података, слика, аудио, видео и информација преко
телефонских и глобалних комуникационих мрежа;
обезбеђивање гласова преко услуга интернет
протокола; пренос порука и слика помоћу рачунара;
интернет
и
видео
конференцијске
услуге;
конференцијске услуге преко рачунарске мреже;
услуге брзе размене порука; услуга слања СМС и
ММС порука путем телекомуникација и рачунарских
мрежа; рачунарски пренос информација, ВОИП,
размена порука, видео позива и конференције; личне
комуникацијске услуге; услуге приватне телефонске
линије; пружање бесплатних телефонских услуга и
услуга рутирања позива; услуге електронског слања
порука; услуге мобилне телефоније; пружање
вишекорисничког приступа комуникационој мрежи;
online собе за ћаскање и електронске огласне табле
међу корисницима за преношење порука о
друштвеном животу, општем интересу, огласима,
виртуелној заједници, друштвеним мрежама, дељењу
фотографија и преношењу фотографских слика;
електронски преноси аудио снимака, текстуалних и
видео снимака других; електронска комуникација
путем соба за ћаскање, линија за ћаскање и интернет
форума; форуми и собе за ћаскање за друштвене
мреже; пренос дигиталних датотека; обезбеђивање
форума заједнице и соба за ћаскање за кориснике
који објављују, претражују, гледају, деле, критикују,
оцењују и коментаришу видео записе и друге
мултимедијалне садржаје преко интернета и других
комуникационих мрежа; телекомуникације; пренос
аудио и видео записа на захтев; стриминг аудио и
видео
садржаја;
емитовање
аудио-визуелних
програма; пренос и испорука аудио и визуелног
садржаја; емитовање видео записа путем интернета;
радио, телевизијске и кабловске услуге; услуге
емитовања путем интернета; пренос видео података
путем интернета.
Кл. 41:
пружање услуга обуке; уређивање и
спровођење радионица (обуке); разонода; пружање
информација у вези са спортом и разонодом;
пружање (услуге) игара; услуге разоноде у вези са
дељењем аудио, видео, сликовних, текстуалних и
других података; образовне услуге и услуге
разоноде, поготово пружање веб странице са аудио
снимцима, видео клиповима, музичким представама,
музичким видео записима, филмским снимцима,
фотографијама,
другим
мултимедијалним
материјалима и сродним информацијама преко
интернета и других комуникационих мрежа о
ЗИС / RS / IPO
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широком спектру тема и предмета; образовне услуге;
онлајн образовне услуге; објављивање образовних
текстова; објављивање прича; образовање; спортске
и културне активности; обезбеђивање аудио и видео
садржаја из области разоноде и образовања; услуге
изнајмљивања и дистрибуције са разонодним и
образовним садржајем; пружање информација,
рецензија и препорука из области разоноде и
образовања; обезбеђивање онлајн видео записа, који
се не могу преузимати; приказивање филмова у
биоскопима или продукција и дистрибуција
филмова; изнајмљивање претходно снимљених
дискова или магнетних трака; припремање обуке.
Кл. 42: услуге пружаоца апликационих услуга
(АСП) и софтвера као услуга (СААС) које чине
софтвере за електронску куповину, мобилну
трговину и онлајн куповину; услуге пружаоца
апликационих услуга (АСП) и софтвера као услуга
(СААС) које чине софтвере за електронску
куповину, мобилну трговину и онлајн куповину,
укључујући виртуалне тастатуре, креирање ликова, и
кориснички интерфејс за помоћ са куповним
трансакцијама; услуге пружаоца апликационих
услуга (АСП) и софтвера као услуга (СААС) које
чине софтвере за електронску куповину, мобилну
трговину и онлајн куповину, укључујући софтвер за
ћаскање и слање порука у вези са електронском
трговином,
мобилном
трговином
и онлајн
куповином; истраживање и пројектовање у области
телекомуникација и информационих технологија;
индустријске анализе и услуге истраживања у
области телекомуникација и информационих
технологија; пројектовање, одржавање и развој
рачунарског хардвера и софтвера; рачунарске услуге
у вези са електронским базама података;
обезбеђивање интернет платформи; услуге кодирања
података; кодирање, декодирање и аутентификација
информација, порука и података; пројектовање и
развој софтвера за рачунарске игре; обезбеђивање
привремене употребе софтвера који се не може
преузимати, како би се омогућило постављање,
бележење, објављивање, приказивање, уређивање,
пуштање,
стримовање,
гледање,
прегледање,
показивање, обележавање (таговање), блоговање,
дељење, подешавање, дистрибуирање, издавање,
копирање, и на други начин обезбеђивање
електронских медија, мултимедијалног садржаја,
видео записа, филмова, слика, приказа, текстова,
фотографија, корисничког садржаја, аудио садржаја
и информација путем интернета и других
комуникационих мрежа; обезбеђивање привремене
употребе софтвера који се не може преузимати, како
би се омогућило дељење информације о локацији са
другим појединцима; обезбеђивање привремене
употребе софтвера који се не може преузимати за
праћење особља; изнајмљивање електронског
ЗИС / RS / IPO
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меморијског простора на интернету; обезбеђивање
привремене употребе интерактивног софтвера који
се не може преузимати; пројектовање, развој,
одржавање, поправка и ажурирање интерактивног
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарских
система; изнајмљивање меморијских складишта
рачунарских сервера; изнајмљивање меморијских
складишта сервера на комуникационим мрежама;
обезбеђивање
апликативног
софтвера
путем
комуникационих мрежа; пројектовање, производња
или
одржавање
рачунарских
програма;
изнајмљивање рачунара; обезбеђивање рачунарских
програма који се не могу преузимати; изнајмљивање
приступног времена рачунарских база података за
електронску
трговину;
обезбеђивање
или
изнајмљивање блокчејн мреже или дистрибуиране
мреже;
обезбеђивање
или
изнајмљивање
рачунарских програма за блокчејн мрежу или
дистрибуирану
мрежу;
обезбеђивање
или
изнајмљивање рачунара за блокчејн мрежу или
дистрибуирану мрежу; пројектовање, производња
или одржавање рачунарских програма за блокчејн
мрежу или дистрибуирану мрежу; обезбеђивање или
изнајмљивање блокчејн мреже или дистрибуиране
мреже за виртуелну валуту или криптовалуту;
обезбеђивање или изнајмљивање рачунарских
програма за блокчејн мрежу или дистрибуирану
мрежу за виртуелну валуту или криптовалуту;
обезбеђивање или изнајмљивање рачунара за
блокчејн мрежу за виртуелну валуту или
криптовалуту или дистрибуирану мрежу за
виртуелну валуту или криптовалуту; пројектовање,
производња или одржавање рачунарских програма за
блокчеј мрежу или дистрибуирану мрежу за
виртуелну валуту или криптовалуту; обезбеђивање
или
изнајмљивање
блокчејн
мреже
или
дистрибуиране мреже за промоцију роба и услуга
других
кроз
администрирање
продајних
и
промотивних подстицајних шема које укључују
бодове
лојалности
(трговачке
маркице);
обезбеђивање или изнајмљивање рачунарских
програма за блокчејн мрежу или дистрибуирану
мрежу за промоцију роба и услуга других кроз
администрирање
продајних
и
промотивних
подстицајних шема које укључују бодове лојалности
(трговачке
маркице);
обезбеђивање
или
изнајмљивање рачунара за блокчејн мрежу или
дистрибуирану мрежу за промоцију роба и услуга
других
кроз
администрирање
продајних
и
промотивних подстицајних шема које укључују
бодове
лојалности
(трговачке
маркице);
пројектовање,
производња
или
одржавање
рачунарских програма за блокчеј мрежу или
дистрибуирану мрежу за промоцију роба и услуга
других
кроз
администрирање
продајних
и
промотивних подстицајних шема које укључују
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бодове лојалности (трговачке маркице); научне и
технолошке услуге, као и услуге истраживања и
пројектовања у вези са њима; услуге индустријских
анализа и истраживања.
Кл. 45:
услуге друштвеногног умрежавања;
обезбеђивање интерактивне веб странице ради
лоцирања других области због сигурности,
безбедности
или
друштвеног
умрежавања
коришћењем глобалног система позиционирања;
правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица.
(111) 77548
(210) Ж- 2019-683

(181) 09.05.2029.
(220) 09.05.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Kerzner International Limited, Atlantis Paradise
Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777,
Nassau, BS
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ATLANTIS
(511) Кл. 36: услуге лизинга непокретности за
комплексе који у свом саставу имају тржне центре,
барове, ноћне клубове, казина, ресторане, позоришта
и малопродајне трговине; услуге управљања
непокретностима; услуге у вези са непокретностима,
наиме, попис лизинга, посредништво, управљање и
функционисање стамбених јединица и вила; услуге
финансирања непокретности; услуге управљања
непокретностима и имовином; услуге у вези са
непокретностима, наиме, лизинг, изнајмљивање и
управљање кућама за одмор, становима и вилама, и
управљање стамбеном имовином; услуге удружења
власника станова, наиме, управљање складним
деловањем заједнице у виду управљања заједничким
простором и погодностима.
Кл. 39: услуге марина, укључујући изнајмљивање
везова за бродове у марини, складиштење чамаца,
услуга изнајмљивања марина; услуге организовања
тура и крстарења, закуп поморских пловила; услуге
пружања информација које се односе на марине; услуге
пружања помоћи при везивању; лучке услуге помоћи
код преноса пртљага и резервација, транспорта између
марине и одмаралишта; услуге туроператора, наиме,
организовање и вођење туристичких тура и
информисање у вези са туристичким турама; услуге
туристичких агенција, наиме, услуге резервација и
букирања превоза; услуге авионског превоза, наиме,
услуге чартер и заказаног авио превоза путника и
терета; услуге организовања туристичких екскурзија у
областима подводног роњења и роњења уз помоћ
ронилачке опреме, и услуге крстарења бродом и чартер
превоза бродом.
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Кл. 41: услуге забаве у виду акваријума, морског
станишта (хабитата) и поставке у вези са тим; услуге
здравствених клубова, пружање упутстава и опреме
на пољу телесних вежби; услуге пружања спортских
објеката и тениских терена; услуге забаве у виду
тениских и голф турнира; услуге голф клубова;
услуге голф кедија; услуге забаве у виду тематских
паркова за спортове на води, вожње и шоу програма
са глисерима, атракција и вожње забавним парком;
услуге забаве у виду ноћних клубова; услуге казина
и казино објеката; услуге планирања и орагнизације
забава за венчања и друге догађаје и свечаности;
услуге забаве које пружају хотели; услуге
обезбеђивања кампова за децу.
Кл. 43: услуге пружања привременог смештаја;
услуге хотелског смештаја, услуге хотела, услуге
хотела у одмаралиштима; услуге пружања смештаја
у одмаралиштима; услуге пружања објеката за
скупове; услуге туристичких агенција, услуге
букирања смештаја и вршење резервација и
букирања за вечеру; услуге пружања ресторана и
барова; услуге изнајмљивања опреме за хотеле и
ресторане.
Кл. 45: услуге планирања и организовања свадбених
свечаности.
(111) 77549
(210) Ж- 2019-680

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
Београд, RS
(540)

(531) 05.07.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) тамно браон, светло браон, наранџаста, жута,
беж, бела, црна, златна.
(511) Кл. 30: лешник крем производ.
(111) 77550
(210) Ж- 2019-638

(181) 30.04.2029.
(220) 30.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Dell Inc., One Dell Way,, Round Rock,
Texas 78682,, US
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(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ALIENWARE
(511) Кл. 9: компјутерски хардвер, машине за
компјутерске игре, микропроцесори, меморијске
плоче, монитори, дисплеји, тастатуре, каблови,
модеми, видео телефони, дискови, оптички дискови,
дигитални видео дискови, камере, слушалице, флеш
драјвови; дигитални системи за кућну забаву који се
састоје од уређаја за медијски центар, наиме,
компјутерског хардвера који се заснива на
рачунарској технологији дизајниран и оптимизован
да буде у интеракцији са дигиталном телевизијом,
видео,
аудио,
интернет
информацијама
и
информацијама о подацима, ТВ тјунери, звучници,
дигитални видео рекордери, појачала и стерео базни
системи за дигиталне музичке плејере, торбе за
складиштење компјутера, футроле за лаптопове,
навлаке за лаптопове.
Кл. 18: торбе, актовке, ранчеви.
Кл. 25: одећа, наиме капе, шешири, мајице и јакне.
Кл. 41: обезбеђивање интернет портала који садржи
видео и филмове, који се не могу преузимати,
нарочито у области видео игрица; услуге забаве, које
обезбеђују вебкастове, који се не могу преузимати, у
области компјутерских игрица, продукција филмова,
биоскопских
филмова
и
видео
клипова;
обезбеђивање интернет портала, који обезбеђује
видее и филмове, који се не могу преузимати,
нарочито у области услуга електронске рачунарске
графике, рачунарског програмирања и рачунарског
хардвера.
(111) 77551
(210) Ж- 2019-639

(181) 30.04.2029.
(220) 30.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Dell Inc., One Dell Way,, Round Rock, Texas
78682,, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 09.03.04
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 9:
рачунарски хардвер, машине за
компјутерске игре, микропроцесори, меморијске
плоче, монитори, дисплеји, тастатуре, каблови,
модеми, видео телефони, дискови, оптички дискови,
дигитални видео дискови, камере, слушалице, флеш
дискови; дигитални системи за кућну забаву који се
састоје од уређаја за медијски центар, наиме,
компјутерског хардвера који се заснива на
рачунарској технологији дизајниран и оптимизован
да буде у интеракцији са дигиталном телевизијом,
видео,
аудио,
интернет
информацијама
и
информацијама о подацима, ТВ тјунери, звучници,
дигитални видео рекордери, појачала и стерео базни
системи за дигиталне музичке плејере, торбе за
складиштење компјутера, футроле за лаптопове,
навлаке за лаптопове.
Кл. 25: одећа, наиме капе, шешири, мајице и јакне.
(111) 77552
(210) Ж- 2019-620

(181) 25.04.2029.
(220) 25.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Верољуб Змијанац, Веселина Маслеше 62,
Београд-Вождовац, RS
(740) Мирјана Д. Мајсторовић, Цара Уроша 18,
Београд-Стари град
(540)

(531) 02.01.23; 03.07.24; 26.04.14; 26.04.15; 26.04.22;
27.05.01; 29.01.15
(591)
RGB:0,74,124;
CMYK:100,76,27,11;
RGB:47,207,129; CMYK:69,0,67,0; RGB:241,90,36;
CMYK: 0,80,97,0; RGB: 247,147,30; CMYK:0,50,99,0;
RGB:
171,224,249;
CMYK:
30,0,0,0;
RGB:
255,255,255; CMYK: 0,0,0,0.
(511) Кл. 25:
виндјакне; водоотпорна обућа;
водоотпорна одела за мотоциклисте; водоотпорна
одећа; водоотпорна спољашња одећа; водоотпорне
панталоне
(панталоне);
водоотпорне
ципеле;
водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; грејачи за
врат; грејачи за колена (одећа); грејачи за руке
(одевни предмети); грејачи за руке (рукавице без
прстију); грејачи ногу; доњи веш за упијање зноја;
дресови (одећа); знојнице; знојнице за главу; јакне
отпорне на ветар; јакне отпорне на временске услове;
јакне са два лица; јакне са дугим рукавима; јакне са
кратким рукавима; мајице; мараме за врат; мараме за
главу; мараме за главу (одећа); мараме (одевни
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Ж
предмети); мараме, шалови; мушке мајице без
рукава;
мушки
бициклистички
шортсеви;
непромочива одећа; непромочиве јакне; одећа за
активности на отвореном; одећа за тријатлон; одећа
за трчање; одећа отпорна на ветар; панталоне за јогу;
панталоне за планинарење; панталоне отпорне на
временске услове; патике; патике за трчање.
Кл. 27: подлоге за гимнастику; простирке за јогу;
струњаче; текстилне тапете; украсне зидне
декорације, нетекстилне.
Кл. 41: вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење забавних
догађаја; вођење забавних догађаја уживо; вођење јога
часова; вођење конвенција; вођење конгреса; вођење
обука; вођење обуке у склопу кампа за обуке; вођење
радионица и семинара; вођење радионица и семинара
на тему личне свести; вођење спортских догађаја;
вођење спортских такмичења; вођење часова
пренаталног фитнеса; вођење часова телесних вежби;
вођење часова фитнеса; вођење часова фитнес
кондиције; договарање, реализација и организација
семинара; забава у виду атлетских такмичења; забава у
виду спортских такмичења; забава у виду спортских
турнира; забавне и спортске активности; здравствена и
фитнес обука; здравствени клубови за извођење
физичких вежби; издавање електронских новина
којима је могуће приступити путем глобалне
рачунарске мреже; издавање електронских онлајн
периодичних
издања;
издавање
електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање журнала; издавање интернет часописа;
издавање и уређивање књига, новина и периодичних
часописа; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање магазина; издавање и
уређивање новина; издавање и уређивање штампаног
материјала; издавање и уређивање штампаног
материјала и текстова осим рекламних текстова;
издавање и уређивање штампаног материјала, књига,
новина и периодичних часописа, осим за рекламне
потребе; издавање календара; издавање каталога;
издавање књига; изнајмљивање преносивих седишта за
смештај на спортском објекту; изнајмљивање простора
и опреме за одржавање спортских активности;
изнајмљивање простора и опреме за фитнес тренинге и
часове јоге; индивидуални тренинг; информације о
рекреацији; консултантске услуге које се односе на
услуге резервације спортских, научних и културних
догађаја које се пружају путем телефонских позивних
центара и дежурних линија; консултације у вези са
фитнес тренингом; консултовање које се односи на
организовање и вођење семинара; лични фитнес
тренинг; образовање и забава у области пословног
управљања; обука на пољу личног развоја; обука
(тренирање); обучавање јоге; одржавање часова, часова
под руководством реномираних мајстора, радионица,
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семинара и кампова из области јоге; омогућавање
коришћења простора и опреме за спортске тренинге;
онлајн издавање електронских књига и часописа;
организовање и вођење догађаја из области спорта;
организовање и вођење спортских такмичења;
организовање и вођење спортских такмичења и игара;
организовање и вођење фитнес часова; организовање
игара и такмичења; организовање игара и такмичења
путем интернета; организовање и реализација забавних,
спортских и културних активности; физичко
васпитање.
(111) 77553
(210) Ж- 2019-211

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13,
11000 Београд
(540)

RHEISOTRAN
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 77554
(210) Ж- 2019-499

(181) 04.04.2029.
(220) 04.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12,
21000 Нови Сад, RS
(740) Искра Лазић, адвокат, Владимира Поповића
36/31, 11000 Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.01.10; 26.01.16; 26.11.12; 29.01.06
(591) сива, бела.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића нарочито воде (пића), газирана
вода, сокови од поврћа (пића), сок од парадајза
(пиће), изотоници, напици за спортисте обогаћени
протеинима; воћни напици и воћни сокови нарочито
безалкохолни воћни напици, сок од јабуке
(безалкохолни), воћни нектар (безалкохолни);
сирупи и други препарати за производњу пића.
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(111) 77555
(210) Ж- 2019-637

(181) 30.04.2029.
(220) 30.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Best Western International, Inc., 6201 North
24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

Ж
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 77558
(210) Ж- 2019-207

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000
Београд
(540)

LEKOLID

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) Кл. 43: услуге хотела.
(111) 77556
(210) Ж- 2019-507

(181) 04.04.2029.
(220) 04.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Небојша Митић, Цара Душана 125,
11080 Земун, RS
(540)

(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 77559
(210) Ж- 2019-208

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13,
11000 Београд
(540)

IBULIFE

(531) 02.09.25; 25.01.01; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава, наранџаста.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
(111) 77557
(210) Ж- 2019-210

(181) 14.02.2029.
(220) 14.02.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13,
11000 Београд
(540)

(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 77560
(210) Ж- 2019-619

(181) 25.04.2029.
(220) 25.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Верољуб Змијанац, Веселина Маслеше 62,
Београд-Вождовац, RS
(740) Мирјана Д. Мајсторовић, Цара Уроша бр.18,
Београд-Стари град
(540)

LIFETENDION
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.11.01; 26.11.10; 27.05.01;
29.01.15
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Ж
(591)
RGB:0,74,124;
CMYK:100,76,27,11;
RGB:47,207,129; CMYK:69,0,67,0; RGB:241,90,36;
CMYK: 0,80,97,0; RGB: 247,147,30; CMYK:0,50,99,0;
RGB:
171,224,249;
CMYK:
30,0,0,0;
RGB:
255,255,255; CMYK: 0,0,0,0.
(511) Кл. 25:
виндјакне; водоотпорна обућа;
водоотпорна одела за мотоциклисте; водоотпорна
одећа; водоотпорна спољашња одећа; водоотпорне
панталоне
(панталоне);
водоотпорне
ципеле;
водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; грејачи за
врат; грејачи за колена (одећа); грејачи за руке
(одевни предмети); грејачи за руке (рукавице без
прстију); грејачи ногу; доњи веш за упијање зноја;
дресови (одећа); знојнице; знојнице за главу; јакне
отпорне на ветар; јакне отпорне на временске услове;
јакне са два лица; јакне са дугим рукавима; јакне са
кратким рукавима; мајице; мараме за врат; мараме за
главу; мараме за главу (одећа); мараме (одевни
предмети); мараме, шалови; мушке мајице без
рукава;
мушки
бициклистички
шортсеви;
непромочива одећа; непромочиве јакне; одећа за
активности на отвореном; одећа за тријатлон; одећа
за трчање; одећа отпорна на ветар; панталоне за јогу;
панталоне за планинарење; панталоне отпорне на
временске услове; патике; патике за трчање.
Кл. 27: подлоге за гимнастику; простирке за јогу;
струњаче; текстилне тапете; украсне зидне
декорације, нетекстилне.
Кл. 41:
вођење забавних догађаја, културних
догађаја, спортских догађаја уживо, образовних
догађаја, и забавних и културних активности; вођење
забавних догађаја; вођење забавних догађаја уживо;
вођење јога часова; вођење конвенција; вођење
конгреса; вођење обука; вођење обуке у склопу
кампа за обуке; вођење радионица и семинара;
вођење радионица и семинара на тему личне свести;
вођење спортских догађаја; вођење спортских
такмичења; вођење часова пренаталног фитнеса;
вођење часова телесних вежби; вођење часова
фитнеса; вођење часова фитнес кондиције;
договарање, реализација и организација семинара;
забава у виду атлетских такмичења; забава у виду
спортских такмичења; забава у виду спортских
турнира; забавне и спортске активности; здравствена
и фитнес обука; здравствени клубови за извођење
физичких вежби; издавање електронских новина
којима је могуће приступити путем глобалне
рачунарске мреже; издавање електронских онлајн
периодичних издања; издавање електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање журнала; издавање интернет часописа;
издавање и уређивање књига, новина и периодичних
часописа; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање магазина; издавање
и уређивање новина; издавање и уређивање
штампаног материјала; издавање и уређивање
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штампаног материјала и текстова осим рекламних
текстова; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање календара;
издавање каталога; издавање књига; изнајмљивање
преносивих седишта за смештај на спортском
објекту; изнајмљивање простора и опреме за
одржавање спортских активности; изнајмљивање
простора и опреме за фитнес тренинге и часове јоге;
индивидуални тренинг; информације о рекреацији;
консултантске услуге које се односе на услуге
резервације спортских, научних и културних
догађаја које
се пружају путем телефонских
позивних центара и дежурних линија; консултације у
вези са фитнес тренингом; консултовање које се
односи на организовање и вођење семинара; лични
фитнес тренинг; образовање и забава у области
пословног управљања; обука на пољу личног развоја;
обука (тренирање); обучавање јоге; одржавање
часова, часова под руководством реномираних
мајстора, радионица, семинара и кампова из области
јоге; омогућавање коришћења простора и опреме за
спортске тренинге; онлајн издавање електронских
књига и часописа; организовање и вођење догађаја из
области спорта; организовање и вођење спортских
такмичења; организовање и вођење спортских
такмичења и игара; организовање и вођење фитнес
часова;
организовање
игара
и
такмичења;
организовање игара и такмичења путем интернета;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; физичко васпитање.
(111) 77561
(210) Ж- 2019-631

(181) 25.04.2029.
(220) 25.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Александар (Ромило) Кнежевић and
Војислав Туфегџић, Рисанска 10, 11000, Београд,
RS i Врњачка 8, Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

Видимо се у читуљи
(511) Кл. 16: постери, огласни панои од папира или
картона, књиге, штампане публикације, музичке
честитке, разгледнице.
Кл. 25: беретке, капе, одећа, прслуци, јакне, мајице.
Кл. 41: издавање књига, дистрибуција филмова,
режирање филмова, осим рекламних филмова;
производња филмова, који нису рекламни филмови;
приказивање филмова у биоскопима.
(111) 77562
(210) Ж- 2018-2087

(181) 20.12.2028.
(220) 20.12.2018.
(151) 02.09.2019.
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(732) Срђан Докмановић and Стефан Цвијовић,
Господска 21, Београд, RS i Растка Петровића 62,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.05; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, бела, црвена
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 77563
(210) Ж- 2019-681

(181) 09.05.2029.
(220) 09.05.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Planet Tyres d.o.o., Ратка Митровића 153,
11030 Београд, RS
(740) Адвокат Милош Д. Митић, Владимира
Поповића 6а, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.02; 29.01.02; 29.01.04
(591) бела, плава, жута.
(511) Кл. 35: услуге малопродаје расхладних средстава
за моторе возила, препарата за заштиту возила од
корозије, боје за возила, препарата за чишћење, заштиту
и очување површине возила, моторних уља за
аутомобиле, уља за подмазивање мотора моторних
возила, средства за подмазивање моторних возила,
филтера за уље, филтера за гориво, уређаја за мерење
притиска у гумама, акумулатора, сирена за возила,
термостата за возила, брзиномера за возила, камера за
возила, електричних брава за возила, индикатора нивоа
горива за возила, индикатора нивоа уља за возила,
показивача нивоа воде за возила, радио апарата за
возила, уређаја за пуњење акумулатора за моторна
возила, аутоматских индикатора ниског притиска у
гумама возила, еркондишн уређаја за возила, одлеђивача
за возила, осветљења за возила, светала за возила, фарова
за возила, апарата за осветљавање за возила; кочионих
светала за возила, позиционих светала за друмска возила;
рикверц светала за возила, сијалица за мигавце за возила,
аутомобилских гума, гума за бицикле, гума за камионе,
ЗИС / RS / IPO

Ж
вентила за гуме возила, капица вентила за гуме возила,
гума за мотоцикле, гума за дечије бицикле, гума за
пољопривредне машине, пумпи за гуме за бицикле,
пумпи за гуме за мотоцикле, пумпи за надувавање гума
возила, амортизера за возила, браника возила,
ветробрана за возила, волана за возила, врата за возила;
кочница за возила, осовина за возила, пепељара за
возила, прекривача за возила, прозора за возила, седишта
за возила, сирена за возила, спојлера за возила, точкова
за возила, амортизера за моторна возила, блатобрана за
возила на два точка, блатобрани за копнена возила, блок
кочница за возила, ваздушних јастука за возила, делова
кочница за возила, дечијих седишта за возила, диск
кочница за возила, диференцијала за копнена возила,
држача чаша за возила, кочионих папучица за возила,
кочионих плочица за возила, кочионих система за
возила, кочионих цилиндара за возила, кровних носача
пртљага за возила, кутија мењача за копнена возила,
ланаца за пнеуматике за копнена возила, ланаца за снег
за копнена возила, мењача за копнена возила, мрежа за
пртљаг за возила, навлака за волане возила, наслона за
главу за возила, наслона за руку за возила, носача за
бицикле за возила, носача за скије за возила, носача
пртљага за возила, носача резервних гума за возила,
против-провалних аларма за возила, редуктора за копнена
возила, фелна за возила на два точка, фелна за точкове
возила, блатобрана за моторна возила на два точка, шипки
за кров возила, затамњених пластичних фолија за
употребу на прозорима возила, патосница за возила.
Кл. 37: балансирање гума; поправка гума; протектирање
гума; вулканизација гума (поправка); вулканизирање
аутомобилских гума (поправка); поправка и одржавање
гума за возила; ротација и балансирање гума; прање
аутомобила; ремонт аутомобила; фарбање аутомобила;
одржавање и поправка аутомобила; услуге замене уља за
возила; заштита возила од корозије; чишћење возила.
(111) 77564
(210) Ж- 2019-265

(181) 21.02.2029.
(220) 21.02.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Александар Красић and Милош Лепосавић,
Јенала Пухапја 3, Крањ, SI i Беранска 13Н, Београд, RS
(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић",
Његошева 28а, Београд
(540)

MATHORI LDN
(511) Кл. 25: обућа, капе, мале капе уз главу,
кабанице, качкети, шалови, џемпери, кратке чарапе,
блузе, кошуље, кошуље кратких рукава, одећа,
покривала за главу, готова, конфекцијска одећа,
панталоне, спољна одећа, рукавице, конфекцијска
постава,
плетена
одећа,
прслуци,
капути,
водоотпорна одећа, дресови, спортске мајице,
дресови, мантили, огртачи, капути, јакне, мајице.
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Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за одећу,
услуге малопродаје и велепродаје за обућу, услуге
малопродаје и велепродаје за спортску робу,
оглашавање, оглашавање на отвореном, оглашавање
плаћањем по клику (рау реr click оглашавање),
непосредно оглашавање путем поште, оглашавање и
промотивна продаја услуга, оглашавање путем банера,
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања, рекламне
услуге и оглашавање, дељење рекламног, маркетиншког
и материјала за оглашавање, рекламне услуге и
оглашавање преко телевизије, радија или поште, услуге
аукцијске продаје путем интернета, пружање пословних
информација путем Интернет странице, рекламирање,
истраживање у вези са рекламирањем, рекламирање на
рачунарској мрежи, рекламирање преко интернета,
рекламирање преко телевизије, рекламирање преко
плаката, услуге рекламирања у штампи, рекламирање и
маркетиншке услуге преко интернета, рекламирање
преко електронских рекламних паноа, рекламирање
преко моблиних телефонских мрежа, манекенске услуге
у циљу рекламирања или продајних промоција,
рекламирање преко свих јавних средстава комуникације.
Кл. 40: завршна обрада текстила, порубљивање одеће,
сечење тканина, штампање узорака, импрегнација одеће,
водоотпорна обрада тканина, обрада одеће против
гужвања, обрада коже, кројачке услуге, бојење текстила,
обрада текстила, обрада тканина, преправка одеће.
(111) 77565
(210) Ж- 2019-114

(181) 25.01.2029.
(220) 25.01.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) FRUCTUS DOO, Новосадски пут 15/2,
21400 Бачка Паланка, RS
(540)

GOLD LEAF
(511) Кл. 30: чај, напици од чаја.
(111) 77566
(210) Ж- 2018-1867

(181) 20.11.2028.
(220) 20.11.2018.
(151) 02.09.2019.
(732) DOO BOMAX SUBOTICA, Пут Едварда
Кардеља 13/А, 24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића
3, 11040 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранџаста, бела, сива
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(511) Кл. 6: метални носачи за траке; гвоздене траке;
траке за увијање и спајање од метала; носачи за
металне траке; типлови од метала, металне кутије за
алат, празни сандуци за алат, од метала, празни;
обручи, карике, од метала за конопце; клинови од
метала; метални кључеви; ексери; тапетарски ексери;
тапетарски ексери, без главе; кутије од метала за
чување ствари; складишни и транспортни контејнери
од метала; наковњи; шрафови од метала; гвоздене
траке; гвоздени обручи; гвоздена жица; металне
мердевине; равни вијци; преносиви наковњи;
затезачи; кутије од обичног метала; запушачи од
метала; поклопци за затварање од метала; копче од
обичних метала; каблови од метала, неелектрични;
металне спојнице за причвршћивање цеви; металне
карике за цеви и каблове; шрафови за везивање
каблова, од метала; плочице од метала за
грађевинарство; шарке од метала; спојнице од
метала; матице за шрафове, металне; носачи за
металне траке; метални клинови; украсне лајсне од
метала за грађевинарство.
Кл. 7: стругови; урезивачи; машински алат; ручни алат
на механичко покретање; алати за вађење ексера,
електрични, електрични алати за вађење ексера; машине
за наношење лепљивих трака; мешачи; главе за бушење,
сврдла; чекићи; чекићи на струју; пнеуматски чекићи;
тежак ковачки чекић; пиштољи за бојење
распршивањем; машине за бушење; електричне ручне
бушилице; лепљиве траке за ременице; машинске
тестере; електричне машине за заваривање; главе за
бушилице; електрични пиштољи са лепком; моторна
тестера; електрични чекићи; апарати за лемљење,
електрични; лемилице, електричне. Кл. 8: шила; шипке
за сечење; наставци за сврдла; угломери; ручни алати
за вађење ексера; дизалице, ручне; ручне бушилице,
ручно покретане; длета за урезивање; секире за
урезивање рупа; секире за издубљивање; извлакачи
ексера; зидарски чекић; зидарски чекић за текстуру
камена и бетона; чекићи за закивање; гвожђе за
љуштење; маказе; пинцете, мала клешта; алати за
резбарење и утискивање; пијуци; гвоздени
подбијачи; перорез; пробијачи за ексере; чекићи за
равнање гвожђа; тестере; алати за бушење рупа;
француски кључеви за матице; кључеви; кључеви за
матице; кључеви чегртаљке; вретена за резање
навоја; нарезнице-матрица; нарезнице; сврдла за
земљу; ручни алат, руком покретан; зидарске
кашике; маљеви за набијање земље; алат за
утискивање; маркери за утискивање; проширивачи;
прибор за брушење; прибор за оштрење; бургије за
дрво; држачи за бургије: резачи, сврдла за бургије;
затезачи за металне траке; траке за вучу; стригачи;
пробојна клешта; пробијачи; алат за резање; алати за
обраду ивица; сврдла за бушење; столарско сврдло;
шрафцигери,
неелектрични;
секачи;
сврдла;
инструменти за сечење цеви; ручне бушилице
ЗИС / RS / IPO
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турпије; шиљасти алат; тучак; тучак за уситњавање;
пиштољи; ручни алат за обележавање центара;
ливарске кашике; сечива; листови тестера; длета;
ручни алат за копање; ножеви; клешта; пинцете;
клешта хватаљке; шмиргл точак за брушење;
турпије; алат за стругање; затезачи за металне жице.
Кл. 9: магнетне траке; одећа за заштиту од несрећа,
радијације и пожара; азбестна одећа за заштиту од
ватре; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
одевни предмети за заштиту од пожара; рукавице за
заштиту од несрећа; ципеле за заштиту од несрећа,
радијације и пожара; рефлектујуће плоче на одећи, за
спречавање незгода; заштитни уређаји за личну
употребу у случају несреће; одећа за заштиту од
несрећа, радијације и пожара; батерије за
осветљавање; мерачи висине; азбестне рукавице за
заштиту од несреће; азбестна одећа за заштиту од
ватре; наочаре против заслепљивања; визири за
шлемове; шестар за узимање спољашњих и
унутрашњих мера; компаратор; кружни логаритмар;
клизни лењири; рачунске машине; клизни шестари;
шлемови за лемљење; ланчићи за наочаре; штитови
за лице за раднике; вискови; мреже за заштиту од
несреће; лењири; столарски лењири; маркери за
обележавање ивица; заштитне маске; сигурносни
рефлектујући прслуци.
Кл. 20: дрвене траке; столарска роба; мердевине, од
дрвета или пластике; матице, навртци који нису од
метала; палете за транспорт, неметалне; пластичне
кант траке за намештај; канте, неметалне; шрафови,
неметални; закивци, који нису од метала; неметални
клинови; неметални кочићи; неметалне игле;
неметални завртњи; неметални типлови; неметалне
за алате; неметални празни сандуци за алат.
Кл. 37: постављање и поправка електричних уређаја;
постављање и поправка лифтова; чишћење
унутрашњости зграда; постављање, одржавање и
оправљање канцеларијских машина и опреме;
изнајмљивање грађевинске опреме; постављање и
поправљање опреме за грејање; грађевински надзор;
рушење грађевина; конструисање и поправљање
складишта; зидарство; постављање тапета на зидове;
облагање тапетама; тапацирање; молерске услуге,
спољне и унутрашње; малтерисање; монтирање
скела; зидарске услуге; информације у вези са
изградњом; информације о поправкама; уградња
прозора и врата; консултације о грађењу; столарске
услуге.
(111) 77567
(210) Ж- 2019-266

(181) 21.02.2029.
(220) 21.02.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Александар Красић and Милош Лепосавић,
Јенала Пухапја 3, Крањ, SI i Беранска 13Н, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Ортачко адвокатско друштво "Стојковић",
Његошева 28а, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 25: обућа, капе, мале капе уз главу,
кабанице, качкети, шалови, џемпери, кратке чарапе,
блузе, кошуље, кошуље кратких рукава, одећа,
покривала за главу, готова, конфекцијска одећа,
панталоне, спољна одећа, рукавице, конфекцијска
постава,
плетена
одећа,
прслуци,
капути,
водоотпорна одећа, дресови, спортске мајице,
дресови, мантили, огртачи, капути, јакне, мајице.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за одећу,
услуге малопродаје и велепродаје за обућу, услуге
малопродаје и велепродаје за спортску робу,
оглашавање, оглашавање на отвореном, оглашавање
плаћањем по клику (рау реr click оглашавање),
непосредно оглашавање путем поште, оглашавање и
промотивна продаја услуга, оглашавање путем
банера,
рекламне,
маркетиншке
и
услуге
оглашавања, рекламне услуге и оглашавање, дељење
рекламног,
маркетиншког
и
материјала
за
оглашавање, рекламне услуге и оглашавање преко
телевизије, радија или поште, услуге аукцијске
продаје путем интернета, пружање пословних
информација
путем
Интернет
странице,
рекламирање, истраживање у вези са рекламирањем,
рекламирање на рачунарској мрежи, рекламирање
преко интернета, рекламирање преко телевизије,
рекламирање преко плаката, услуге рекламирања у
штампи, рекламирање и маркетиншке услуге преко
интернета, рекламирање
преко електронских
рекламних паноа, рекламирање преко моблиних
телефонских мрежа, манекенске услуге у циљу
рекламирања или продајних промоција, рекламирање
преко свих јавних средстава комуникације.
Кл. 40: завршна обрада текстила, порубљивање
одеће, сечење тканина, штампање узорака,
импрегнација одеће, водоотпорна обрада тканина,
обрада одеће против гужвања, обрада коже, кројачке
услуге, бојење текстила, обрада текстила, обрада
тканина, преправка одеће.
(111) 77568
(210) Ж- 2019-666

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058, Basel, CH
95
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Ж
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SPYRALE

(732) SKY MUSIC CORPORATION DOO,
Димитрија Туцовића 28а, 11050 Београд - Звездара, RS
(740) Адвокат Владица Станић, Стјепана Љубише 10,
Београд
(540)

(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 77569
(210) Ж- 2019-673

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) AMICUS SRB d.o.o., Милорада Јовановића 9,
11030 Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, црвена и бела.
(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.
(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) Sparrow DOO Varvarin, Марина Мариновића
1, 37260, Варварин, RS
(740) Sparrow DOO, Varvarin, Marina Marinovića 1,
37260, Varvarin
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.06
(591) сива боја (#5d5e5e).
(511) Кл. 3: козметичке креме; креме за кожу;
козметички препарати за кожу; помаде за козметичку
употребу; препарати за сунчање; препарати за
туширање и личну хигијену.
Кл. 5: фармацеутски препарати за негу коже;
медицински препарати за купање; мелеми за
медицинску употребу; фармацеутски препарати.
(111) 77572
(210) Ж- 2019-500

(181) 04.04.2029.
(220) 04.04.2019.
(151) 02.09.2019.
(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12,
21000 Нови Сад, RS
(740) Искра Лазић, адвокат, Владимира Поповића
36/31, 11000 Београд
(540)

(111) 77570
(210) Ж- 2019-641

(531) 03.07.13; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.03; 29.01.07
(591) зелена, браон.
(511) Кл. 4: дрвени брикети.
(111) 77571
(210) Ж- 2019-780
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(181) 24.05.2029.
(220) 24.05.2019.
(151) 02.09.2019.

(531) 24.17.02; 26.01.10; 26.01.16; 26.04.10; 26.04.24;
26.11.12; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет (тамно плава), бела.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића нарочито воде (пића), газирана
вода, сокови од поврћа (пића), сок од парадајза
(пиће), изотоници, напици за спортисте обогаћени
протеинима; воћни напици и воћни сокови нарочито
безалкохолни воћни напици, сок од јабуке
(безалкохолни), воћни нектар (безалкохолни);
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 77573
(210) Ж- 2019-665

(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Expert stil DOO Leskovac, Његошева 58,
Лесковац, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Стефан Младеновић, Учитеља Јосифа
1/1, Лесковац
(540)

(531) 01.15.17; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 1: хемијски производи који се уотребљавају у
пољопривреди.
Кл. 8: пољопривредно оруђе којим се управља ручно.
Кл. 11: апарати и инсталације за грејање.
(111) 77574
(210) Ж- 2019-664

(181) 07.05.2029.
(220) 07.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Somboled d.o.o., Гаковачки пут бб, Сомбор, RS
(740) Реља Мирков, адвокат " Карановић &
Николић" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 02.03.04; 02.03.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна, бела, црвена, љубичаста, браон, зелена,
плава, светлоплава, беж.
(511) Кл. 29: млеко и млечни производи.
(111) 77575
(210) Ж- 2019-663

(181) 07.05.2029.
(220) 07.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd., Chancery
House, High Street, Bridgetown, Barbados, West Indies, BB
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 05.01.01; 05.01.16; 05.03.20
(511) Кл. 35: вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; услуге набавке; вођење
послова за друге, укључујући преговарање и
закључивање комерцијалних трансакција, уговарање
послова куповине и продаје производа; пружање
информација
о
производима
и
услугама,
добављачима и пословима; услуге малопродајних
објеката; услуге продаје; услуге поручивања путем
поште; услуге продаје путем интернета или
мобилних телефона; вођење хотела за друге;
управљање хотелима; обезбеђивање простора за
изложбе (административне); дељење огласа/реклама;
непосредно оглашавање путем поште; пружање
услуга пословних центара; промоција апартмана,
власничких станова, тајмшеринг некретнина,
некретнина повременог власништва, комерцијалних
некретнина, отворених и затворених тржних центара,
и некретнина свих врста, као и повезаних објеката и
погодности, укључујући и такве услуге које се
пружају онлајн, електронски или путем глобалне
компјутерске мреже; рекламирање малопродајних
шопинг центара; пружање услуга управљања
власницима радњи и/или руководиоцима у тржним
центрима; управљање отвореним и затвореним
тржним центрима; организација конвенција и
изложби у пословне и комерцијалне сврхе;
подстицајни наградни програми за кориснике
кредитних
картица;
управљање
програмима
лојалности потрошача; издавање поклон ваучера и
поклон картица који се могу заменити за робу и/или
услуге; услуге рекламирања; пословно управљање
хотелима, спа центрима, службеним становима,
објектима продаје хране, објектима продаје пића,
канцеларијама, пословним центрима, робним кућама,
тржним центрима, малопродјним и велепродајним
аутлетима; онлајн малопродаја; консултације у
пословном управљању, консултације у управљању
хотелима, консултације у управљању спа центрима,
консултације у пословном управљању у вези са
храном и пићем; пословне саветодавне услуге у вези
са франшизингом; малопродајне услуге; сортирање
разних производа, за рачун трећих лица, ради
омогућавања потрошачима да их лакше разгледају и
купују у хотелима, објектима продаје хране и пића,
канцеларијским кулама, конгресним центрима,
робним кућама, или велепродајним објектима, из
општих робних каталога, кроз наручивање путем
поште или путем средстава телекомуникације или
путем интернет станица мреже за глобалну
комуникацију
у вези са општом трговином;
сакупљање мејлинг листа; услуге поручивања путем
поште, телефона и свих других комуникационих и
телекомуникационих
средстава;
пословно
саветовање; услуге приказа робе; огласне услуге;
маркетиншке и промотивне услуге, анализа и
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Ж
истраживање тржишта; услуге агенција које се баве
увозом и извозом; набавка и куповина робе у име
фирми; уређивање излога; услуге приватних клубова,
укључујући обезбеђивање пословних простора за
употребу
од
стране
чланова
и
станара;
информационе, саветодавне и консалтинг услуге у
вези са претходно поменутим услугама; програми
чланства, лојалности, подстицаја, награђивања и
откупа за потрошаче а у промотивне и/или рекламне
сврхе, сви укључени у класу 35; укључујући све горе
поменуте услуге које се пружају електронским путем
или онлајн путем компјутерске базе података или
путем интернета; информационе, саветодавне и
консалтинг услуге у вези са горе поменутим
услугама; све укључено у класу 35.
Кл. 36:
развој, куповина, продаја, управљање,
изнајмљивање, промоција и посредовање на берзи
апартмана,
власничких
станова,
тајмшеринг
некретнина, комерцијалних некретнина, затворених
и отворених тржних центара, некретнина свих
типова као и повезаних објеката и погодности;
размена повезаних погодности; аранжмани размене
за некретнине, укључујући тајмшеринг некретнине и
друге некретнине повременог власништва; послови у
вези са некретнинама; услуге изнајмљивања
смештаја; управљање стамбеним зградама и
стамбеним
објектима;
услуге
управљања
смештајима; продаја, изнајмљивање и давање у закуп
апартмана, станова, зграда, кућа, власничких станова
и осталих стамбених смештаја; развој, куповина,
продаја, финансирање, управљање, руковођење,
издавање, промоција и посредовање на берзи
некретнина за све типове некретнина; давање права и
управљање правима других којима је омогућено да
користе некретнине; давање права и управљање
правима коришћења апартмана, резиденција,
некретнинама фракционог власништва члановима
клуба одморишта; услуге у вези са апартманима,
резиденцијама,
некретнинама
фракционог
власништва, члановима клуба одморишта, клупским
чланствима, тајмшеринг некретнинама за одмор,
тајмшеринг некретнинама; обезбеђивање смештаја за
становање; давање у закуп смештаја у име других;
издавање апартмана; издавање станова; службени
станови; услуге у вези са комерцијалним
некретнинама, отвореним и затвореним тржним
центрима и некретнинама сваког типа, и повезаним
објектима; услуге у вези са продајом тајмшеринг
некретнина и некретнина повременог власништва;
услуге размене некретнина, укључујући тајмшеринг
некретнине и некретнине повременог власништва;
услуге чланства у вези са тајмшерингом некретнина;
прибављање информација у вези са некретнинама,
апартманима, објектима тајмшеринг некретнина и
давања у закуп апартмана; тајмшеринг некретнина;
тајмшеринг некретнина за одмор; услуге чланства у
98

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9
вези са тајмшерингом; услуге имовине у вези са
бродовима за крстарења, наиме, листинг, давање у
закуп, посредовање на берзи и управљање стамбеним
и комерцијалним јединицама на бродовима за
крстарење и финансирање истих; финансијске
услуге; услуге у вези са хипотекама; услуге
кредитних картица; услуге у вези са новцем;
пружање услуга чувања у сефовима; услуге
осигурања; укључујући све горе поменуте услуге
које се пружају електронски или онлајн преко
компјутерске базе података или путем интернета;
информационе, саветодавне и консалтинг услуге у
вези са горе поменутим услугама; све укључено у
класу 36.
Кл. 39: транспорт; услуге везане за изнајмљивање
бродова, организовање крстарења, рад марина; рад
туристичких канцеларија и туристичких агенција;
организовање излета, пратња путника, превоз
путника; управљање гаражама, изнајмљивање
паркинга, паркирање аутомобила, изнајмљивање
аутомобила; резервисање места за путнике и
резервације путовања; вођење крстарења; услуге
бродова за крстарење; путничке услуге; путне
резервације; крстарења бродовима; управљање
крстарењима; услуге туристичких агенција, наиме,
резервације и букирање за крстарења; организовање
превоза за путничке излете; паковање и складиштење
робе; укључујући све горе наведене услуге које се
пружају електронски или онлајн преко компјутерске
базе података или путем интернета; информационе,
саветодавне и консалтинг услуге у вези са горе
наведеним услугама; све укључено у класу 39.
Кл. 41: обезбеђивање рекреативних, забавних и
спортских објеката; информативне услуге у вези са
забавама; услуге клуба; резервисање места за
приредбе, представе, концерте, спортске догађаје,
забаву у виду наступа уживо; биоскопске,
позоришне, концертне и друге забавне услуге;
обезбеђење просторија за теретану и здравствени
клуб и активности у вези с тим; услуге уметничке
галерије; пружање образовних и предавачких
садржаја и услуга обуке; обезбеђивање онлајн
електронских публикација, укључујући часописе и
брошуре; пружање услуга за казино и видео игре;
обезбеђивање сауна, парних купатила и здравствених
бања; организовање и одржавање конференција;
планирање прослава; спровођење часова фитнеса;
обезбеђивање голф терена; услуге голф клубова;
услуге здравствених клубова (здравствени и фитнес
тренинг); услуге туристичких кампова (забава);
услуге ноћних клубова (забава); организација
такмичења (образовних или забавних); организација
спортских такмичења; услуге личних тренера
(фитнес тренинг); изнајмљивање опреме за роњење;
услуге спортских кампова; изнајмљивање тениских
терена; забавне услуге на крузеру; укључујући све
ЗИС / RS / IPO
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горе наведене услуге које се пружају електронски
или онлајн из компјутерске базе података или путем
интернета; информационе, саветодавне и консалтинг
услуге у вези са горе наведеним услугама; све
укључено у класу 41.
Кл. 43: привремени смештај; услуге обезбеђивање
хране и пића; изнајмљивање привременог смештаја;
услуге привременог смештаја; резервације за
привремени смјештај; услуге хотела и одмаралишта;
резервације хотела; услуге ресторана; услуге барова;
услуге пријема за привремени смештај (управљање
доласцима и одласцима); услуге агенција за смештај
(хотели, пансиони); изнајмљивање просторија за
састанке;
изнајмљивање
расветних
уређаја;
изнајмљивање столица, столова, столњака и салвета
за столове, стакларије; изнајмљивање кухињских
уређаја; услуге домова за пензионере; изнајмљивање
шатора;
изнајмљивање
преносивих
зграда;
обезбеђивање
конференцијских
објеката;
збрињавање животиња; услуге обданишта (јаслице);
услуге ресторана, кетеринга и банкета; обезбеђивање
привременог становања на крузеру; услуге ресторана
и бара које се пружају на крузеру; обезбеђивање
конференцијских објеката; укључујући све горе
наведене услуге које се пружају електронски или
онлајн путем компјутерске базе података или путем
интернета; информационе, саветодавне и консалтинг
услуге у вези са горе наведеним услугама.
Кл. 44:
спа услуге; козметички салони;
обезбеђивање објеката и услуга за сауну; услуге за
губљење килограма и обликовања фигуре;
консултације и савети за лепоту; услуге
ароматерапије; услуге уређивања кућних љубимаца;
услуге за опоравак код куће; обезбеђивање цветних
аранжмана; здравствене спа услуге; масажа;
уређивање баште; дизајнирање зелених површина.
(111) 77576
(210) Ж- 2019-651

(181) 06.05.2029.
(220) 06.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) ELECTRIC SPARROW AUTOMOTIVE DOO
BEOGRAD, Владимира Роловића 43,
11030 Београд, RS
(540)

(531) 03.07.13; 03.07.24; 26.03.06; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
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(511) Кл. 9: батерије, електричне; пуњачи батерија;
пуњачи за електричне батерије, мрежни пуњачи;
соларни пуњачи за акумулаторе; монитори и контролни
уређаји за пуњење електричних батерија; батерије,
електричне за возила и акумулаторе, електричне, за
возила; конектори за пуњење возила; бежични пуњачи;
бежични пуњачи за возила и електронске уређаје,
рачунарски софтвер; прикључни улази (портови) за
прикључивање електричних и електронских уређаја на
аутомобиле; електронска чворишта за повезивање
преносних електронских уређаја у аутомобилу;
рачунарски софтвер и хардвер за употребу у вези са
напредним системима помоћи возачу, полуаутоматским
управљачким системима и аутоматизованим системима
управљања; комуникациони софтвер и хардвер за
бежично повезивање возила са возилом, возила са
инфраструктуром, возила са пешаком, возила са
уређајем, возила са мрежом; комуникациони софтвер и
хардвер за повезивање компоненти и система
електричних мрежа возила; електронски контролори за
аутомобилске системе; софтвер за креирање, обраду,
представљање, приказивање дводимензионалног и
тродимензионалног визуелног садржаја; монитори
(рачунарски хардвер); интерактивни терминали за
екране на додир (touch screen); апликације за рачунарски
софтвер, које се могу преузимати са интернета;
рачунарски хардвер; микропроцесори; апарат за проверу
брзине за возила; предајници електронских сигнала.
Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху
или води; полуаутономни аутомобили; аутономни
аутомобили; електрични аутомобили; електрични
аутомобили са погоном на гориве ћелије; електрични
бицикли; склопиви електрични бицикли; електрични
трицикли; тротинети (возила); хибридна возила; уређаји
за заштиту од крађе возила; аларми за заштиту од крађе
возила; делови и опрема за копнена, ваздушна и водена
возила укључујући каросерије, моторе и погонске
машине, хидрауличне турбине, педале гаса, лежајеве,
хаубе, бранике, цилиндре, блокове цилиндара, шасије,
педале квачила, кваке за пропулзионе системе, погонске
течности, резервне точкове и заштитне навлаке за гуме,
индикаторе смера, ланце за вожњу и појасеве, кочионе
плочице, кочионе облоге, кочионе чељусти, ручице
зупчаника, електричне сирене, кола за хидрауличне или
пнеуматске системе, појасеве вентилатора за погонске
машине, ланчане преноснике, хидротрансформаторе,
хидрауличне спојнице, осовине, осовине за точкове,
наплаци за точкове, цеви за гориво, гвожђарију за
возила, полице за пртљаг, држаче и носаче пртљага,
ретровизоре, блатобране, штитнике за блатобране,
зупчанике за моторе, заштитне корице за опруге, маске и
решетке за хладњаке, амортизере, уређаје за заштиту од
загађења, тегове за балансирање точкова, пригушиваче,
подупираче резервног точка, спојнице за опруге,
кућишта за механизме за управљање, волане, мењаче за
копнена возила, пнеуматске гуме и пумпе за гуме,
99

Ж
квачила, торзионе полуге, универзалне спојнице за
пропулзионе системе, вентиле за гуме, аларме за вожњу
уназад, затвараче за резервоаре горива и нафте,
резервоаре горива и уља, облоге за квачила, електронске
стартере, кутије мењача, мењаче, опруге, вентилаторе,
пропулзионе механизме за пренос, инструмент табле,
брисаче ветробрана, механизме за управљање,
материјале за крпљење гума, ветробранска стакла,
ветробране и стакла у облику прозора, наслоне за главу
за седишта, седишта за возила и сигурносна седишта за
децу, обликоване пресвлаке за седишта.
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; рачунарско
програмирање; пројектовање рачунарског софтвера;
пројектовање рачунарског система; услуге кодирања
података;
електронско
складиштење
података;
инжењерске услуге; инжењерске консултантске услуге
које се односе на прикупљање података и уређаје за
прикупљање података; инжењерске консултантске
услуге које се односе на развој производа у областима и
транспорта; инжењерске консултантске услуге које се
односе на валидацију производа у областима транспорта;
инсталација
рачунарског
софтвера;
одржавање
рачунарског софтвера; праћење рачунарских система
даљинским приступом; истраживање и развој нових
производа за друге; софтвер као услуга (СааС); хостинг
веб сајтова који корисницима омогућавају приступ
информацијама о статусу оперативних система
моторних возила; техничко истраживање; ажурирање
рачунарског софтвера; ажурирање електронских
података који се налазе у возилу; тестирање исправности
возила; набавка и прикупљање података за потребе
пројектовања, инжењеринга и саветовања везане за
моторна возила, делове за моторна возила и системе
компонената моторних возила; обезбеђивање веб
странице која садржи податке која генеришу возила,
податке на основу којих се могу идентификовати
корисници, сакупљене анонимне податке.
(111) 77577
(210) Ж- 2019-650

(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Милутин Пантић, Нехруова 188,
Нови Београд, RS
(540)
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.05;
29.01.06
(591) тамнољубичаста, бела.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти.
Кл. 30:
сирће, сосови и други додаци јелу.
Кл. 32: безалкохолни напици; воћни напици и воћни
сокови; сирупи и други безалкохолни препарати за
прављење напитака.
(111) 77578
(210) Ж- 2019-649

(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive,
McConnellsburg, Pennsylvania, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: подизне радне платформе; ваздушне
дизалице; зглобне корпе за рад на висини,
вертикалне маказасте платформе, нископодне
подизне радне платформе, вертикалне дизалице,
вертикални
лифтови,
вертикалне
маказасте
платформе; телескопске корпе; делови, опрема и
прибор за све напред наведене производе.
Кл. 9: рачунарски хардвер; рачунарски софтвер у
области дизања, приступа, руковања материјалом и
грађевинском опремом; рачунарски апликациони
софтвер за мобилне телефоне, таблет рачунаре и
друге мобилне уређаје, наиме, софтвер за употребу у
обради података, приступу информацијама, праћењу,
надзору, анализи, раду и управљању опремом,
изради извештаја и обавештења у вези са локацијом,
продуктивношћу,
сервисом
и
одржавањем,
приступом информацијама са обуке, програмирањем,
решавањем
проблема,
подешавањем
и
прилагођавањем перформанси опреме, обуком и
техничком подршком, одређивањем цене резервних
делова, доступношћу и наручивањем и садржајем
који
се
односи
на
наведено,
графиком,
фотографијама и мултимедијалним фајловима, све у
области приступа, дизања, руковања материјалом и
грађевинском опремом; рачунарски хардвер за
праћење, надзор, анализу и израду извештаја,
издавање обавештења у вези са географском
локацијом,
продуктивношћу,
сервисом
и
правовременим одржавањем и подршком управљању
животним веком опреме и возила који служе у
делатностима грађевинарства, висинског приступа,
руковања материјалом и изнајмљивања опреме;
рачунарски хардвер и софтвер за праћење и надзор
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подизних радних платформи, наиме, хардвер и
софтвер који се уграђују у подизне радне платформе,
софтвер за управљање опремом, софтвер за подршку
управљања животним веком производа и апликације
за сервисну дијагностику при праћењу и надзору над
подизним радним платформама; додатак који се
користи у раду подизних радних платформи, наиме,
уређај који се састоји од магнета причвршћеног за
кабл и основу која садржи сензор близине,
позициониран испред контролне табле, који, када
магнет испадне из своје основе и дође до активације
сензора близине, одмах повлачи већину функција
машине у употреби; додаци који се користе уз
подизне радне платформе, наиме, сензор притиска у
облику шипке позициониране испред контролне
табле, који осећа присуство или одсуство особа или
предмета путем контакта или притиска; рачунарски
хардвер и софтвер за праћење и надзор подизних
радних платформи, наиме, хардвер и софтвер који се
уграђују у подизне радне платформе, софтвер за
управљање опремом, софтвер за подршку управљања
животним веком производа и апликације за сервисну
дијагностику при праћењу и надзору над подизним
радним платформама; електро-контроле за подизне
платформе.
Кл. 16: штампане ствари; публикације; материјали
за упутства и обуку; приручници; годишњи
извештаји, билтени, памфлети, брошуре, листићи са
информацијама, постери и папирне ознаке у области
опреме за приступ, опреме за дизалице, подизниx
радниx платформи, телескопских корпи, приколица и
њихових делова и додатне опреме.
Кл. 21:
чаше за пиће, пластични подметачи,
подметачи који нису од папира и нису текстил,
пластичне боце за воду које се продају празне,
изолациони држачи за пиће и термоизолационе
посуде за јело и пиће.
Кл. 25: одећа; кошуље, мајице, поло мајице, капе,
јакне, кошуље са дугмадима и прслуци.
Кл. 28:
реплике, изливене по калупу, модела
подизних радних платформи, наиме, зглобних корпи
за рад на висини, вертикалних маказастих
платформи, вертикалних дизалица и телескопских
корпи; опрема за голф, наиме, штапови, лопте, мете,
покривала за главу, алатка која служи да нивелише и
изглади травнати голф терен од трагова голф лопте
након одиграног ударца и маркери лопте.
Кл. 35: услуге онлине наручивања коришћене и
претходно поседоване опреме, машина, дизалица,
опреме за утовар, машинског алата, мотора, електрогенератора точкова, опреме за производњу струје,
возила, приколица и њихових делова и додатне
опреме; компјутеризоване услуге онлине наручивања
у области кранова, опреме за дизање и утовар и
њихових делова.
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Кл. 37: услуге поправке, одржавања, замене и
сервисирања грађевинске и индустријске опреме и
делова, наиме, мешалица за бетон, специјализованих
камиона, подизних радних платформи, дизалица за
особље, вертикалних дизалица, зглобних корпи за
рад на висини, вертикалних маказастих платформи и
телескопских корпи.
(111) 77579
(210) Ж- 2019-648

(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive,
McConnellsburg, Pennsylvania, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

JLG
(511) Кл. 7: подизне радне платформе; ваздушне
дизалице; зглобне корпе за рад на висини,
вертикалне маказасте платформе, нископодне
подизне радне платформе, вертикалне дизалице,
вертикални
лифтови,
вертикалне
маказасте
платформе; телескопске корпе; делови, опрема и
прибор за све напред наведене производе.
Кл. 9: рачунарски хардвер; рачунарски софтвер у
области дизања, приступа, руковања материјалом и
грађевинском опремом; рачунарски апликациони
софтвер за мобилне телефоне, таблет рачунаре и друге
мобилне уређаје, наиме, софтвер за употребу у обради
података, приступу информацијама, праћењу, надзору,
анализи, раду и управљању опремом, изради извештаја
и обавештења у вези са локацијом, продуктивношћу,
сервисом и одржавањем, приступом информацијама са
обуке,
програмирањем,
решавањем
проблема,
подешавањем и прилагођавањем перформанси опреме,
обуком и техничком подршком, одређивањем цене
резервних делова, доступношћу и наручивањем и
садржајем који се односи на наведено, графиком,
фотографијама и мултимедијалним фајловима, све у
области приступа, дизања, руковања материјалом и
грађевинском опремом; рачунарски хардвер за
праћење, надзор, анализу и израду извештаја, издавање
обавештења у вези са географском локацијом,
продуктивношћу,
сервисом
и
правовременим
одржавањем и подршком управљању животним веком
опреме и возила који служе у делатностима
грађевинарства, висинског приступа, руковања
материјалом и изнајмљивања опреме; рачунарски
хардвер и софтвер за праћење и надзор подизних
радних платформи, наиме, хардвер и софтвер који се
уграђују у подизне радне платформе, софтвер за
управљање опремом, софтвер за подршку управљања
животним веком производа и апликације за сервисну
дијагностику при праћењу и надзору над подизним
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радним платформама; додатак који се користи у раду
подизних радних платформи, наиме, уређај који се
састоји од магнета причвршћеног за кабл и основу која
садржи сензор близине, позициониран испред
контролне табле, који, када магнет испадне из своје
основе и дође до активације сензора близине, одмах
повлачи већину функција машине у употреби; додаци
који се користе уз подизне радне платформе, наиме,
сензор притиска у облику шипке позициониране
испред контролне табле, који осећа присуство или
одсуство особа или предмета путем контакта или
притиска; рачунарски хардвер и софтвер за праћење и
надзор подизних радних платформи, наиме, хардвер и
софтвер који се уграђују у подизне радне платформе,
софтвер за управљање опремом, софтвер за подршку
управљања животним веком производа и апликације за
сервисну дијагностику при праћењу и надзору над
подизним радним платформама; електро-контроле за
подизне платформе.
Кл. 16: штампане ствари; публикације; материјали
за упутства и обуку; приручници; годишњи
извештаји, билтени, памфлети, брошуре, листићи са
информацијама, постери и папирне ознаке у области
опреме за приступ, опреме за дизалице, подизниx
радниx платформи, телескопских корпи, приколица и
њихових делова и додатне опреме.
Кл. 21:
чаше за пиће, пластични подметачи,
подметачи који нису од папира и нису текстил,
пластичне боце за воду које се продају празне,
изолациони држачи за пиће и термоизолационе
посуде за јело и пиће.
Кл. 25: одећа; кошуље, мајице, поло мајице, капе,
јакне, кошуље са дугмадима и прслуци.
Кл. 28:
реплике, изливене по калупу, модела
подизних радних платформи, наиме, зглобних корпи
за рад на висини, вертикалних маказастих
платформи, вертикалних дизалица и телескопских
корпи; опрема за голф, наиме, штапови, лопте, мете,
покривала за главу, алатка која служи да нивелише и
изглади травнати голф терен од трагова голф лопте
након одиграног ударца и маркери лопте.
Кл. 35: услуге онлине наручивања коришћене и
претходно поседоване опреме, машина, дизалица,
опреме за утовар, машинског алата, мотора, електрогенератора точкова, опреме за производњу струје,
возила, приколица и њихових делова и додатне
опреме; компјутеризоване услуге онлине наручивања
у области кранова, опреме за дизање и утовар и
њихових делова.
Кл. 37: услуге поправке, одржавања, замене и
сервисирања грађевинске и индустријске опреме и
делова, наиме, мешалица за бетон, специјализованих
камиона, подизних радних платформи, дизалица за
особље, вертикалних дизалица, зглобних корпи за
рад на висини, вертикалних маказастих платформи и
телескопских корпи.
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(111) 77580
(210) Ж- 2019-647

(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Six Continents Limited, Broadwater Park,
Denham, , UB9 5HR Buckinghamshire, GB
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 35: услуге управљања хотелима за друге;
услуге хотелског франшизинга, наиме, нуђење
помоћи у пословном управљању при оснивању и
раду хотела; пословне саветодавне и консултативне
услуге у вези са управљањем, радом и
франшизингом хотела.
Кл. 43:
хотелске услуге; услуге привременог
смештаја; услуге барова и ресторана; услуге коктел
барова у хотелима; услуге резервисања хотела;
услуге кетеринга ради снабдевања храном и пићем;
обезбеђивање простора за конференције, састанке,
изложбе и простора опште намене.
(111) 77581
(210) Ж- 2019-646

(181) 03.05.2029.
(220) 03.05.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Six Continents Limited, Broadwater Park,
Denham, , UB9 5HR Buckinghamshire, GB
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

VOCO
(511) Кл. 35: услуге управљања хотелима за друге;
услуге хотелског франшизинга, наиме, нуђење
помоћи у пословном управљању при оснивању и
раду хотела; пословне саветодавне и консултативне
услуге у вези са управљањем, радом и
франшизингом хотела.
Кл. 43:
хотелске услуге; услуге привременог
смештаја; услуге барова и ресторана; услуге коктел
барова у хотелима; услуге резервисања хотела;
услуге кетеринга ради снабдевања храном и пићем;
обезбеђивање простора за конференције, састанке,
изложбе и простора опште намене.
(111) 77582
(210) Ж- 2019-614

(181) 23.04.2029.
(220) 23.04.2019.
(151) 04.09.2019.
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(732) Heineken Srbija doo Zaječar, Железничка 2,
19000 Зајечар, RS
(540)

ZNAK KARAKTERA.
(511) Кл. 32: пиво.
(111) 77583
(210) Ж- 2019-612

(181) 24.04.2029.
(220) 24.04.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) BILD FINANCY GROUP DOO BEOGRADZVEZDARA, Димитрија Туцовића 52/10, БеоградЗвездара, RS
(740) Миладин Живановић, Синђелићева 45, Ваљево
(540)

(531) 03.02.15; 03.02.24; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) бела, зелена.
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене, екстракти алги за исхрану, желатин, јестиве
масти, инћуни, неживи, кикирики путер, путер, какао
путер за исхрану, кокосов путер, путер крем, беланце
од јаја, кобасице крвавице, говеђа супа, говеђа супа,
бујон, препарати за прављење бујона, кавијар, воће,
конзервисано, сухомеснати производи, чипс од
кромпира, листићи од кромпира, кисели купус,
кокос, осушени, уље репице за исхрану, репино уље
за исхрану, концентрати за говеђу супу, концентрати
за бујон, џемови, залеђено воће, супе, суво грожђе,
краставчићи, конзервисано поврће, кувано поврће,
сушено поврће, уља за исхрану, павлака (млечни
производ), сир, смрзнуто воће, кристализовано воће,
крокети, љускари, који нису живи, урме, млеко, рак
који није жив, рибљи филети, сириште, сирило, воће,
кувано, воћни желе, воћна пулпа, месо риба, која
није жива, желе за исхрану, желе од меса, дивљач,
која није жива, ђумбиров џем, конзервисана соја, за
исхрану, масне супстанце за производњу јестиве
масти, смеше које садрже маст за кришке хлеба,
харинге, неживе, јастози, који нису живи, кукурузно
уље за исхрану, уље палминих коштица за исхрану,
сусамово уље за исхрану, остриге, које нису живе,
рибљи желатин за исхрану, шунка, жуманце од јаја,
јогурт, препарати за супу од поврћа, сокови од
поврћа за кување, месни екстракти, кефир (пиће од
млека), кумис (пиће од млека), напици од млека, у
којима млеко преовлађује, сурутка, производи од
ЗИС / RS / IPO
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млека, бодљикави јастог, који није жив, сланина,
конзервисано
сочиво,
маргарин,
мармелада,
животињска мождина, срж, за исхрану, шкољке,
љускари, који нису живи, шкољке, које нису живе,
палмино уље за исхрану, прерађен орах, јаја, јаја у
праху, јетрена паштета, лук, конзервисан, маслине,
конзервисане, маслиново уље за исхрану, коштано
уље за исхрану, пектин за кулинарске намене, кисели
краставац, грашак, конзервирани, кобасице, усољено
месо, састојци за припремање супе, парадајз пире,
салате од поврћа, свињска маст, салате од воћа,
сардине, неживе, лосос, нежив, бубрежни лој за
исхрану, туњевина, нежива, сок од парадајза за
кување, сунцокретово уље за исхрану, шкембићи,
конзервисана гомољика, тартуф, живина, која није
жива, кора од воћа, алгинати за кулинарске намене,
млевени
бадем,
кикирики,
припремљен,
конзервисане печурке, кокосова маст, кокосово уље
за исхрану, конзервисан пасуљ, јетра, намирнице на
бази рибе, воћни чипс, шкољке капице, која нису
живе, воће конзервисано у алкохолу, полен
припремљен као храна, шкампи, рачићи, који нису
живи, конзервисана риба, конзервисано месо, морски
рачићи, који нису живи, јаја пужева за јело, тофу,
мућена павлака, шлаг, свињетина, јестива птичја
гнезда, риба у конзерви, рибље брашно за људску
исхрану, воће у конзерви, месо у конзерви, уштипци,
крофне од кромпира, усољена риба, морски
краставац, који није жив, чауре свилене бубе за
људску исхрану, поврће у конзерви, паниране
кобасице, пахуљице од кромпира, пире од јабука,
компот од бруснице, тахини (намаз од сусама), хумус
(намаз од леблебија), морске (нори) алге,
конзервисане, грицкалице на бази воћа, кисело
млеко, кимчи (јело од ферментисаног поврћа), сојино
млеко, милк-шејк, ајвар (конзервисана паприка),
сунцокретове семенке, припремљене, рибљи мусеви,
безалкохолни пунч од жуманаца, мусеви од поврћа,
рибља икра, припремљена, семенке, припремљене,
алоа вера за људску исхрану, конзервисан бели лук,
протеинско млеко, уље од семена лана за исхрану,
нискокалорични чипс од кромпира, нискокалорични
хрскави кромпир, лецитин за кулинарске намене,
млечни ферменти за кулинарске намене, компоти,
кондензовано млеко, сметана (кисела павлака),
раженка
(ферментисано
печено
млеко),
ферментисано млеко, парадајз пире, паста од поврћа,
од плаво г патлиџана, млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе, бадемово млеко за кулинарске
сврхе, пиринчано млеко, артичоке, конзервиране,
аранжмани од обрађеног воћа, млеко у праху,
јакитори (јапански ражњићи од пилетине), булгоги
(кореанско јело од говедине), кандирани ораси,
зачињено, коштуњаво воће, зачињени ораси,
лешници,
припремљени,
бобичасто
воће,
конзервирано, гуакамол (пире од авокада), прстенови
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од лука (поховани лук), фалафел, лимунов сок за
употребу у кулинарству, дехидрисано месо, замрзнутосушено месо, лиофилизовано месо овсено млеко,
павлака (биљна) на бази поврћа, замрзнуто-сушено
поврће, лиофилизовано поврће, дехидрисано поврће,
екстра девичанско маслиново уље, за исхрану, галби
(јело од грилованог меса), ескамол (јестиве ларве
мрава),јестиви инсекти, неживи, кукуруз шећерац,
прерађен, намази на бази орашастих плодова, кнедле на
бази кромпира, виршле, виршле у кукурузном тесту на
штапићу, сојино уље за исхрану, замене за млеко,
бадемово млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко,
кокосово млеко за кулинарску употребу, напици на
бази кокосовог млека, пиринчано млеко за кулинарску
употребу, напици на бази бадемовог млека, напици на
бази млека од кикирикија, црева за кобасице, природна
или вештачка, усољен и сушени бакалар, уштипци од
свежег сира, пресована воћна паста, јуба (тофу
листићи), пљескавице од соје, тофу пљескавице, таџин
(готово јело од меса, рибе или поврћа).
Кл. 30: алге (зачин), тестенина, бадемово тесто, семе
аниса, семе звездастог аниса, кондиторски производи
за украшавање новогодишње јелке, немедицински
биљни чајеви, ароме за кафу ароматични додаци за
храну, додаци јелима, хлеб без квасца, соли за
конзервисање намирница, двопек, бисквити, сув и
колачићи, кекс, сладни бисквити, слаткиши од
пеперминта, слаткиши (бомбоне), вафел производи,
слатке земичке, колачићи, какао, кафа, непржена
кафа, биљни препарати за употребу као замена за
кафу, колачи, цимет (зачин), капра, карамеле
(бомбоне), кари (зачин), препарати од житарица,
жвакаћа гума, цикорија (замена за кафу), чај,
чоколада, марципан, каранфилић (зачин), зачински
додаци, слаткиши, слаткиши од шећера, корнфлекс,
кукурузне пахуљице, кокице, препарати за
учвршћивање, мућене павлаке, шлага, сладолед,
палачинке, есенције за исхрану, изузев етарских
есенција и етарских уља, кухињска со, додаци за
згушњавање хране за кување, куркума, природни
заслађивачи, зачини, колачићи од ђумбира, пимент,
брашно, брашно од боба, кукуруз но брашно,
кукурузно брашно, крупно брашно од слачице,
јечмено брашно, сојино брашно, пшенично брашно,
скроб зајело, ферменти за тесто, фондани
(слаткиши), ситни колачи, шећер, ароме за колаче,
изузев етарских уља, прашак за колаче, тесто за
колаче, ђумбир (зачин), везивни агенси за сладолед,
лед, природни или вештачки, лед за освежавање,
глукоза за кулинарску намену, глутен припремљен
као храна, прекрупа за људску исхрану, сирће, кечап
(сос), какао напици са млеком, пића од кафе са
млеком, пића од чоколаде са млеком, средства за
подизање теста, квасац, материјали за везивање
кобасица, колачићи од бадема (слатка пецива),
макарони млевени кукуруз, кукуруз, млевени
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кукуруз, пржени, пржени кукуруз, хлеб, малтоза,
меласа за исхрану, златни сируп (шећерни сируп),
меласа, ментол за посластице, мед, ољуштени јечам,
сенф, орашчићи, резанци, танки резанци, пите,
млевени јечам, сендвичи, пастиле (бомбоне), пецива,
пти-бер кекс, векне хлеба, зачинска паприка, пице,
бибер, брашно од кромпира, пудинг, пралине,
равиоли, слатки корен (слаткиши), пиринач, шафран
(зачин), саго, сосови (додаци храни), целерова со,
гриз, шербет (залеђени), сорбеи (ледени), шпагети,
тапиока, брашно тапиоке, тарт (слатка пита без
горње коре), арома, ваниле за кулинарске намене,
ванилин (замена за ванилу), резанци за супу, пите од
меса, векна са месом, средства за омекшавање меса
за употребу у домаћинству, сладоледи, прашак за
прављење сладоледа, слаткиши од бадема,
посластице од кикирикија, ароме, које нису етарска
уља, ароме за пића, изузев етарских уља, млевени
овас, ољуштени овас, храна на бази овса, овсене
пахуљице, овсено брашно, штапови од слатког
корења, (посластица), пивско сирће, пића на бази
кафе, пића на бази какаоа, пића на бази чоколаде,
замене за кафу, бомбоне, чипс (производ од
житарица), чау-чау (зачин), кус-кус (гриз), сладни
екстракти за храну, слад за људску исхрану,
прополис (пчелињи производ), прополис, релиш
(додатак јелу), матични млеч, морска вода за кување,
суши, умак од парадајза, мајонез, крекери, енглески
крем, воћни желе (слаткиши), мусли, колачи од
пиринча, умак, сос од соје, смрзнути јогурт
(посластичарски), чатни (додатак јелима), пролећне
ролнице, тако, тортиље, ледени чај, напици од чаја,
преливи за салату, хлебне мрвице, табуле, либанска
салата, алва, киш, сосови за месо (умаци), паста од
соје (додатак јелима), мисо (додатак јелима),
грицкалице на бази житарица, грицкалице на бази
пиринча, сува зрна кукуруза без љуске, кукурузни
гриз, прашак за пеци во, бикарбона сода за кување,
сода бикарбона за кување, конзервисане баштенске
траве (зачини), готови оброци од резанаца, глазуре за
колаче, чоколадни мусеви, десерти у облику муса,
(слаткиши), воћни преливи (сосови), маринаде,
сендвичи са сиром (чизбургери), песто (сос), глазуре
за шунку, семе лана за кулинарску употребу (зачин),
ланено семе за кулинарску употребу (зачин),
пшеничне клице за људску исхрану, високопротеинске плочице од житарица, тартар крем за
кување, глутенски додаци за кулинарске намене,
сосови за тестенине, плочице од житарица, палмин
шећер, тесто, полупрерађен производ цветови или
лишће као замена за чај, тесто за слатка пецива,
вареники (пуњене кнедле), пељмени (кнедле пуњене
месом), чоколадни украси за торте, украсне бомбоне
за торте, коштуњаво воће са чоколадним преливом,
сутлијаш, коштуњаво воће у праху, бели лук у праху
(зачин), баози (тесто са надевом), пиринчана каша за
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кулинарске намене, јиаози (пуњене кнедле), рамен
(јапанско јело на бази резанаца), окономијаки
(јапанске пикантне палачинке), смесе за окономијаки
(јапанске пикантне палачинке), буритоси, гимбап
(кореанско јело од пиринча), јестиви папир, јестиви
папир од пиринча, намази на бази чоколаде,
чоколадни намази који садрже орашасте плодове,
кнедле на бази брашна, сируп од агаве (природни
заслађивач), стаклене глазуре, дехидрисана јела чији
је главни састојак пиринач, лиофилизована јела чији
је главни састојак пиринач, замрзнута-сушенајела
чији је главни састојак пиринач, замрзнута-сушена
јела
чији
је
главни
састојак
тестенина,
лиофилизована јела чији је главни састојак
тестенина, дехидрисана јела чији је главни састојак
тестенина, напици на бази камилице, млечни карамел
крем, бибимбап (мешавина пиринча са поврћем и
јунетином), онигири (пиринчане куглице), инстант
пиринач, сендвич са виршлама, коцке леда,
прерађено семе за употребу као зачин, сусамово семе
(зачин), пикалили, киноа, прерађена, булгур, хељда,
прерађена, брашно од хељде, сос од бруснице
(зачин), сос од јабука (зачин), крутони, ломпер
(палачинке на бази кромпира), зефир (посластица),
пастила (посластица), сенбеи (пиринчани крекери),
кимчи (палачинке од укисељеног поврћа), стругани
лед са заслађеним црвеним пасуљем, ментол
бомбоне за освежавање даха, жвакаће гуме за
освежавање даха, удон резанци, соба резанци.
Кл. 31:
агруми (јужно воће), свежи, алге,
непрерађене, за људску или животињску исхрану,
морске алге, непрерађене, за људску или
животињску исхрану, орашасто воће, животињска
менажерија, живе животиње, храна за животиње,
дрвеће, Божићне јелке, стабла дрвећа, жбуње, овас
(зоб), бобичасто воће, свеже, со за стоку, репа, свежа,
мекиње, трупци, дрвено иверје за производњу,
дрвене пулпе, резана грађа, кокосов орах, сиров,
шећерна трска, рогач, сиров, семе житарица,
непрерађено, гљиве, свеже клице печурки за
размножавање, уљасте погаче, сточне погаче, кестен,
свеж, креч за животињску исхрану цикорије,
цикорија, свежа, бисквити за псе, лимун, свеж, љуска
кокосовог ораха, кокос, храна за птице, погача од
уљане репице за стоку, краставци, свежи, хмељне
шишарке, каша од мекиња за исхрану животиња,
копра, шкољке (живе), свеже поврће, бундеве, свеже,
венци од природног цвећа, јаја за узгој, оплођена,
слама за покривање ком поста, отпади од
дестилације за животињску конзумацију, помије,
узгајана стока, препарати за товљење животиња,
брашно од пиринча за сточну исхрану, пасуљ, свеж,
цвеће, природно цвеће, за декорацију, осушено,
полен (сировина), сено, храна зајачање животиња,
храна за стоку, сточна храна, пшеница, воће, свеже,
травњаци, природни, трава, природне смрекине
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бобице, семенске клице за ботаничке сврхе. зрневље
(житарице), семе за животињску конзумацију, семе
за садњу семења, зобена крупица за живину,
баштенска трава, свежа, биљке саднице, хмељ, орах
биљке коле, свежа зелена салата, свеже сочиво,
квасац за исхрану животиња, плута, сирова, ланено
брашно (сточна храна), подлоге за животиње,
тресетне подлошке, простирке, кукуруз, кукурузна
сточна погача, слад за врење и дестилацију, комина,
остаци воћа (комина), свеж лешник, брашно за
животиње рибља икра, јаја свилене бубе, луковице,
цветне луковице, црни лук, свеж, маслине, свеже
поморанџе, свеже, јечам, коприва, сипина кост за
птице, сламене простирке, слама (сточна храна),
палме (лишће палминог дрвета), стабла палме каша
за товљење стоке, риба, жива, винова лоза, борова
шишарка, бибер (биљка), биљке сушене за
декорацију, празилук, свеж грашак, свеж кромпир,
препарати за живину носиље, стајска храна за
животиње, корење за исхрану животиња, грожђе,
свеже рабарбара, свежа, жбунови ружа, раж, свилена
буба, јестив сусам, непрерађен, тартуфи, свежи,
талог након дестилације, живина, жива, алгаровила
за животињску исхрану, бадем (воће), кикирики,
свеж брашно од кикирикија за животиње, погаче од
кикирикија за животиње, нус-производи прераде
житарица за исхрану животиња, остаци након
прераде шећерне трске (сировина), мамци за пецање,
живи, љускари, живи јастози, живи, дагње, живе,
остриге, живе, храна за кућне љубимце, сирова кора
дрвета, јастози обични (живи), храна за преживање
за животиње, напици за кућне љубимце, рибље
брашно
за
животињску исхрану,
пиринач,
непрерађен, морски краставци (живи), папир са
песком (простирка) за кућне љубимце, мирисни
песак (простирка) за кућне љубимце, алое вера
биљке, спанаћ, свеж, лане но семе за исхрану
животиња, семе лана за исхрану животиња, брашно
од семена лана за исхрану животиња, лане но
брашно за исхрану животиња, пшеничне клице за
исхрану животиња, артичоке, свеже, харинга, жива,
лосос, жив, сардине, живе, туна, жива, бели лук,
свеж, тиквице, свеже, јестиво семе лана,
непрерађено, јестиве семенке лана, непрерађене,
аранжмани од свежег воћа, инћуни, живи, јестиви
инсекти, живи, непрерађени клипови кукуруза
шећерца (ољуштени или неољуштени), киноа,
непрерађена, хељда, непрерађена, кои шарани, живи.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти, пиво, пиво од
ђумбира, сладно пиво, пивски слад, безалкохолни
воћни напици, пића од сурутке, безалкохолни
приправци за прављеље напитака, концентрати за
прављење, напитака, воћни сокови, сирупи за пића,
воде (пића), препарати за прављење газиране воде,
литијум вода, минерална вода (пиће), вода, воде,
шира, лимунаде, екстракти хмеља за производњу
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пива, сокови од поврћа (пића), сирупи за лимунаде,
сладовина, шира (неферментисана), бадемов сируп,
сода вода, шербети (пића), сок од парадајза (пиће),
безалкохолна пића, газирање пића, прашкови за
газирање пића, газирана вода, сарсапарила
(безалкохолни напитак), аперитиви, безалкохолни
коктели, безалкохолни воћни нектар (безалкохолни),
изотоници, сок од јабуке, безалкохолни квас
(безалкохолни напитак), безалкохолни напици на
бази меда, смутис (кашасти напици од воћа или
поврћа), безалкохолна пића од алое вера, коктели на
бази пива, напици од соје, осим замена за млеко,
напици за спортисте обогаћени протеинима, напици
на бази пиринча, који нису замена за млеко,
безалкохолни напици са укусом кафе, безалкохолни
напици са укусом чаја, освежавајућа безалкохолна
пића, јечмено вино (пиво), енергетска пића.
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0,40,100,40); плава (CMYK: 100,100,0,36; CMYK:
100,0,0,0); црвена (CMYK: 0,100,100,50; CMYK:
0,100,100,0); бела (CMYK: 0,0,0,0,)
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине, конзервисано смрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; сир; јестива уља и масти.
(111) 77586
(210) Ж- 2019-586

(181) 18.04.2029.
(220) 18.04.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) RAFFLES CITY DOO, Др Зорана Ђинђића 13,
спрат II, Крагујевац, RS
(740) Ненад Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина
127/91, 11070 Нови Београд
(540)

(111) 77584
(210) Ж- 2019-605

(181) 22.04.2029.
(220) 22.04.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Дејан Дрча, Аце Јоксимовића 7а,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 6: кутије од метала за чување ствари.
(111) 77585
(210) Ж- 2019-597

(181) 18.04.2029.
(220) 18.04.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виногрсдска 52а, Београд-Сурчин, RS
(740) Марина Лазовић, адвокат, Хомољска 2/5,
Београд
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.14; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, црвена, плава, наранџаста.
(511) Кл. 35: уређивање излога, услуге рекламних
агенција, промоција продаје за друге, пословно
управљање
хотелима,
рекламирање
слањем
наруџбеница, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, услуге набавке за трећа лица (куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте),
презентација производа путем средстава комуникације,
у сврху продаје на мало, пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба и
услуга, административна обрада наруџбеница за
куповину, писање рекламних текстова, организовање
модних ревија у промотивне сврхе, изнајмљивање
продајних штандова, оптимизација претраживача за
промоцију продаје, оглашавање плаћањем по клику
(pay per click оглашавање), услуге посредовања у
трговини, обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга, изнајмљивање билборда (паноа
за рекламирање), индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања,
управљање програмима лојалности потрошача, писање
текстова за рекламне намене, састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе,
промоција робе и услуга кроз спонзорисање спортских
догађаја.

(531) 25.01.06; 26.05.22; 26.05.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон (CMYK: 40,70,100,30; CMYK:
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Кл. 36: изнајмљивање некретнина, инвестирање
капитала, управљање непокретностима, најам
апартмана, услуге агенција за изнајмљивање
смештаја (станова), издавање пословног простора
(непокретности),
изнајмљивање
заједничких
канцеларија за рад.
Кл. 43: услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски), изнајмљивање привременог смештаја,
пансионске услуге, услуге изнајмљивања кућа за
одмор, услуге хотела, услуге ресторана, резервисање
пансиона, услуге резервисања хотела, услуге
ресторана за самопослуживање, услуге снек-барова,
услуге барова, резервисање привременог смештаја,
услуге мотела, изнајмљивање просторија за састанке,
услуге
пријема
за
привремени
смештај
(организовање долазака и одлазака), услуге вашоку
ресторана, услуге удон и соба ресторана.
(111) 77587
(210) Ж- 2019-414

(181) 18.03.2029.
(220) 18.03.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Фабрика за проиводњу органских производа
БИО ПАНОН доо Нови Сад, Хероја Пинкија 40,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 03.03.01; 03.03.24; 03.03.26; 05.05.20; 25.01.01;
26.01.15; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.14
(591) CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK,
PANTONE 483C.
(511) Кл. 29: млеко, органско млеко; напици од
млека у којима млеко преовлађује; производи од
млека.
(111) 77588
(210) Ж- 2019-413

(181) 18.03.2029.
(220) 18.03.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Фабрика за проиводњу органских производа
БИО ПАНОН доо Нови Сад, Хероја Пинкија 40,
Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 03.01.08; 03.01.24; 05.05.20; 25.01.01; 26.01.15;
26.01.21; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.14
(591) CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK,
PANTONE 483C.
(511) Кл. 29: млеко, органско млеко; напици од млека у
којима млеко преовлађује; производи од млека.
(111) 77589
(210) Ж- 2019-412

(181) 18.03.2029.
(220) 18.03.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) Фабрика за проиводњу органских производа
БИО ПАНОН доо Нови Сад, Хероја Пинкија 40,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 03.07.03; 03.07.24; 05.05.20; 25.01.01; 26.01.15;
26.01.21; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.14
(591) CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK,
PANTONE 483C.
(511) Кл. 29: млеко, органско млеко; напици од млека у
којима млеко преовлађује; производи од млека.
(111) 77590
(210) Ж- 2019-136

(181) 30.01.2029.
(220) 30.01.2019.
(151) 04.09.2019.
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(732) UNITED MEDIA PRODUCTION DOO BEOGRAD,
Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд, RS
(540)

MENTALNO RAZGIBAVANJE
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 77591
(210) Ж- 2019-572

(181) 16.04.2029.
(220) 16.04.2019.
(151) 04.09.2019.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO AUTO INOVACIJE
DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Мајора
Милана Малнарића 5, 11070 Нови Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша, Урош
Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(111) 77593
(210) Ж- 2019-668

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 05.09.2019.
(732) Катарина Ђоковић, Булевар ослобођења 62,
Београд, RS
(740) Адвокат Михајло Матковић, Антифашистичке
борбе 21д, 11000 Београд
(540)

Koks
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића;
освежавајућа безалкохолна пића.
(111) 77594
(210) Ж- 2019-778

(181) 24.05.2029.
(220) 24.05.2019.
(151) 05.09.2019.
(732) Przedsiębiorstwo Produkcyjno HandlowoUsługowe „KUNERT" Marcin Kunert, Borowianka,
ul. Tartakowa 127, 42-125 Kamyk, PL
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

Kunert

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 77592
(210) Ж- 2019-667

(181) 08.05.2029.
(220) 08.05.2019.
(151) 05.09.2019.
(732) Катарина Ђоковић, Булевар ослобођења 62,
Београд, RS
(740) Адвокат Михајло Матковић, Антифашистичке
борбе 21д, 11000 Београд
(540)

Skok
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића;
освежавајућа безалкохолна пића.
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(511) Кл. 12: колица за бебе; сигурносна аутоседишта за децу; опрема за колица за бебе, нарочито
носиљке и лежаљке, покривачи за кишу, мреже за
пртљаг, надстрешнице за колица.
Кл. 20: колевке, кревеци и кревети за бебе и децу;
платформе за пресвлачење беба.
Кл. 28: клацкалице за бебе; љуљачке за бебе и децу;
санке и тобогани за децу.
(111) 77595
(210) Ж- 2019-479

(181) 29.03.2029.
(220) 29.03.2019.
(151) 05.09.2019.
(732) GLOBE GLAD d.o.o., Немањина 130, Банатски
Карловац, RS
(740) Срђан Ђорђевић, адвокат, Чубрина 10, Београд
(540)

(531) 26.13.25; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.04
(591) светлоплава и тамноплава.
(511) Кл. 6: металне зидне оплате за грађевинарство;
металне оплате за грађење; грађевински метални
панели; плоче за врата, металне.
(111) 77596
(210) Ж- 2019-78

(181) 17.01.2029.
(220) 17.01.2019.
(151) 05.09.2019.
ЗИС / RS / IPO
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(732) KELEBEK TEKSTIL ÜRÜNLERI SANAYI
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI, Kazim Orbay
Cad. No: 45/47 Bomonti 34381 Şişli Instanbul, TR
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Jанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 18: необрађена или полуобрађена кожа и
животињска кожа, имитација коже, дебља кожа,
кожа за поставу; производи од коже, имитације коже
или других материјала, намењени за стављање
предмета у њих; торбе, новчаници, кутије и сандуци
од коже или дебље коже; футроле за кључеве,
сандуци [пртљаг], кофери; кишобрани; сунцобрани;
штапови за ходање; бичеви; амови; седларска роба;
узенгије; траке од коже (седларска роба).
Кл. 24: ткане или неткане текстилне тканине;
текстилна роба за употребу у домаћинству; завесе;
прекривачи за кревет, чаршави (текстилни);
јастучнице, ћебад, јоргани, пешкири; заставе;
заставице, етикете (све од текстила); ћебад за
умотавање; вреће за спавање за кампере.
Кл. 25: одећа, укључујући доњи веш и спољњу
одећу, осим радне одеће; чарапе, зимски шалови
[одећа], мараме, бандане, ешарпе, појасеви [одећа];
обућа; ципеле, папуче, сандале; покривала за главу,
шешири, капе са визиром, беретке, капе [покривала
за
главу],
капице
без
обода.
Кл. 35: оглашавање, маркетинг и односи с јавношћу;
организација изложби и сајмова у комерцијалне или
рекламне сврхе, услуге дизајна у рекламне сврхе,
пружање online маркетинга за купце и продавце;
канцеларијске
функције;
секретарске
услуге;
организовање новинских претплата за друге;
компилација
статистике;
изнајмљивање
канцеларијских
машина;
систематизација
информација у компјутерским базама података;
одговарање на телефон за недоступне претплатнике;
пословно управљање, пословна администрација и
пословно саветовање; рачуноводство; комерцијалне
консултантске
услуге; запошљавање особља,
пласман особља, агенције за запошљавање, агенције
за увоз и извоз; услуге пласмана привременог
особља; лицитовање; обједињавање, за потребе
других, разноврсне робе, наиме, необрађене или
полуобрађене коже и животињска коже, имитација
коже, дебље коже, коже за поставу, производа од
коже, имитација коже или других материјала,
намењених за стављање предмета у њих; торби,
новчаника, кутија и сандука од коже или дебље
коже; футрола за кључеве, сандука [пртљаг], кофера,
ЗИС / RS / IPO

Ж
кишобрана, сунцобрана, штапова за ходање, бичева,
амова; седларске робе, узенгија, трака од коже
(седларске робе), тканих или нетканих текстилних
тканина; текстилне робе за употребу у домаћинству:
завеса, прекривача за кревет, чаршава (текстилних),
јастучница, ћебади, јоргана, пешкира, застава,
заставица, етикета (све од текстила), ћебади за
умотавање, врећа за спавање за кампере, одеће,
укључујући доњи веш и спољњу одећу, осим радне
одеће; чарапа, зимских шалова [одећа], марами,
бандана, ешарпи, појасева [одеће], обуће, ципела,
папуча, сандала, покривала за главу, шешира, капа са
визиром, беретки, капа [покривала за главу], капица
без обода; омогућавајући корисницима да погодно
погледају и купе напред наведену робу, при ћему се
такве услуге могу пружати путем малопродајних
објеката, велепродајних места, електронских медија
или преко каталога за нарућивање поштом.
(111) 77597
(210) Ж- 2019-746

(181) 20.05.2029.
(220) 20.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

POWER 5 PLATINUM
(511) Кл. 3: детерџенти; препарати и супстанце, све
за употребу у перионицама; препарати за
оплемењивање рубља; препарати за избељивање;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање; препарати за прање судова; сапуни;
средства за прање руку; марамице натопљене
препаратима и супстанцама за прање и полирање.
(111) 77598
(210) Ж- 2019-1137

(181) 23.07.2029.
(220) 23.07.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Јасна Николић, адвокат и регистровани
заступник за патенте и жигове, Чингријина 12,
11000 Београд
(540)

ZENO
(511) Кл. 5: лекови за медицинску употребу
(111) 77599
(210) Ж- 2019-747

(181) 17.05.2029.
(220) 17.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Аппелло директни маркетинг д.о.о. СЦ
Сурчин, Сремска 15, Сурчин, RS
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Ж
(540)

(540)

(531) 02.03.02; 02.05.06; 02.07.09; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.15
(591) тамно розе, плава, киви зелена, лила, розе, бела,
тиркизна, светло љубичаста, зелена, светло
наранџаста.
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати.
Кл. 16: огласни панои од папира или картона;
штампани материјал; периодичне публикације;
приручници; папирни и картонски материјали за
паковање.
Кл. 18: мали кофери; торбе [коверте, кесе] од
папира/картона за паковање.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; непосредно оглашавање
путем поште; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; изнајмљивање огласног простора;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; маркетинг; оглашавање плаћањем по клику
[рау рег click оглашавање]; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; циљни
маркетинг.
(111) 77600
(210) Ж- 2019-751

(181) 21.05.2029.
(220) 21.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVONOVI SAD, Булевар ослобођења 5, 21000 Нови Сад, RS
(740) Круна Савовић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)

#ersteznali
(511) Кл. 41: образовне услуге; услуге пружања
обуке; настава, обука; издавање књига; организовање
и вођење конференција; образовање и вођење
радионица (обука); подучавање.
(111) 77601
(210) Ж- 2019-754

(181) 22.05.2029.
(220) 22.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша, Урош
Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд
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(531) 24.17.25; 27.05.01; 28.07.00
(511) Кл. 3:
немедицински сапуни; козметика;
производи и препарати за негу лепоте; шминка;
трајна шминка и козметика; козметика за очи;
немедицински балзами; лосиони за хидратацију;
лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички
препарати за кожу који се користе у вези са и после
третмана трајне шминке; козметички сетови;
козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање,
бојење, нијансирање и избељивање обрва; козметика
за наношење и одржавање индивидуалних
продужетака обрва; лепак за причвршћивање
индивидуалних продужетака обрва; козметички
пигменти; производи за чишћење обрва; козметички
препарати за употребу на обрвама; козметићки
производи за обрве; немедицински козметички
препарати; козметичке креме, гелови и лосиони;
обрве [лажне]; шампони и стајлинг китови који сви
имају ефекат бојења; козметика за обрве;
регенератори за обрве; креме за очи; подлоге за
шминку; препарати за шминкање; козметичке
подлоге; трајна шминка; препарати за трајну
шминку; одстрањивачи обрва (креме); одстрањивачи
обрва
(гелови);
декоративне
налепнице
за
козметичке сврхе; препарати за уклањање боја;
пудер за шминкање; производи за шминкање;
козметичке оловке; оловке за обрве; ајлајнери;
ајлајнери за обрве; талк пудер; козметичке маске;
маске за обрве; уља за обрве; пудери и пилинг за
обрве; немедицински неутрализујући серум за обрве;
немедицински гелови за масажу; силиконски
штитници за очи за козметичке сврхе; марамице
натопљене са козметичким лосионом; марамице
натопљене са препаратима за уклањање шминке;
памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке траке;
немедицински
анти
бактеријски
козметички
јастучићи; немедицинске креме за кожу, за употребу
са тетоважама; немедицинске креме за кожу, за
употребу са трајном шминком; јастучићи за
шминкање; препарати и производи за уклањање
шминке; козметика и креме за избељивање коже;
производи за негу коже који се користе у вези са и
после третмана трајне шминке; препарати за негу
коже пре и после пигментације; есенцијална уља;
лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати
за брушење; козметички препарати за оштрење.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 8:
ручни апарати и инструменти, њихове
компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за
игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема, за
тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у
кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и
инструменти за стимулацију људске коже за
козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих;
апарати и инструменти, њихови делови, додаци и
опрема, за microneedling и microblading третмане;
игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за
трајну шминку; једнократни кетриџи за игле;
једнократне игле за трајну шминку; microneedling
игле; сечива [ручни алат]; пиштољи за трајну
шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну
шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови
за апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме
кетриџи са иглама за једнократну употребу,
једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи;
опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила,
бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и
инструменти, нарочито, маказе, пинцете, сечива за
ручне алате, шила, ручни алати за обележавање
центара, игле за пробијање, клешта хватаљке,
појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који
се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне
бушилице које се ручно покрећу, бријаћи, неелектричне ручне справе које се користе у
третманима за обрве; ручни алати за одређивање
облика
обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних продужетака обрва; не-електричне
ручне справе за негу обрва; ручне справе за употребу
у козметици; ручне справе за наношење и одржавање
индивидуалних продужетака обрва
Кл. 41: организовање такмичења у лепоти у области
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење колоквијума, конгреса,
конференција, изложби, семинара и симпозијума за
културне и едукативне сврхе, наиме у области
здравља, начина живота, козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; услуге обуке у вештинама примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење радионица [обука] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
практични тренинзи [обука путем демонстрације] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге едукације које се односе на негу лепоте;
услуге едукације које се односе на козметичке
третмане; услуге курсева за инструкције у области
дизајнирања, стилизовање и техника обликовања
обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне
ЗИС / RS / IPO

Ж
шминке; едукација и тренинзи за мезотерапију;
едукација и тренинзи за мицронеедлинг; едукација и
тренинзи за microblading ; публикација књига и
текстова, осим рекламних текстова; публикација
едукативног материјала за обуку у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација у области примене козметике, трајне
шминке, microneedling и microblading третмана,
мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних
услуга у области примене козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; практични тренинзи [обука путем
демонстрације] у области неге обрва; професионално
усмеравање у области неге обрва; информисање,
саветовање и консултације у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења он-лине часописа,
наиме блогови који садрже информације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења онлине видео
материјала који садржи информације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење он-лине едукативних
форума; пружање услуга едукативних онлине видео
снимака, који се не могу преузимати; пружање
услуга електронских публикација снимака, који се не
могу преузимати.
Кл. 44: услуге лепоте, медицинске и козметичке
услуге; наношење трајне шминке (козметичке
услуге);
тетовирање
(козметичке
услуге);
мицробладинг (козметичке услуге); мицронеедлинг
(козметичке услуге); салони лепоте; салони за обрве;
скраћивање обрва; обликовање обрва концем; услуге
дизајнирања, стилизовања и технике обликовања
обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге
неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге,
терапије и третмани, у области трајне шминке и
пигментације људске коже; медицинске услуге,
наиме у области козметичке медицине; услуге
медицинских и козметичких терапија и третмана;
медицинске услуге, медицинске терапије и
медицински третмани, наиме у области естетске
медицине; медицинске и козметичке услуге,
медицинске и козметичке терапије и третмани у
области microneedlinga медицинске и козметичке
услуге, медицинске и козметичке терапије и
третмани у области microblandinga; услуге које се
односе на наношење трајне шминке и тетоважа;
саветовање у вези са продужецима обрва;
информисање у вези са негом лепоте; информисање
у вези са козметиком; консултације и саветовање у
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вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге
боди арта; консултације, информисање и саветовање
које се односе на све горе наведене услуге.
(111) 77602
(210) Ж- 2019-756

(181) 22.05.2029.
(220) 22.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша, Урош
Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 28.07.00
(511) Кл. 3:
немедицински сапуни; козметика;
производи и препарати за негу лепоте; шминка;
трајна шминка и козметика; козметика за очи;
немедицински балзами; лосиони за хидратацију;
лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички
препарати за кожу који се користе у вези са и после
третмана трајне шминке; козметички сетови;
козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање,
бојење, нијансирање и избељивање обрва; козметика
за наношење и одржавање индивидуалних
продужетака обрва; лепак за причвршћивање
индивидуалних продужетака обрва; козметички
пигменти; производи за чишћење обрва; козметички
препарати за употребу на обрвама; козметићки
производи за обрве; немедицински козметички
препарати; козметичке креме, гелови и лосиони;
обрве [лажне]; шампони и стајлинг китови који сви
имају ефекат бојења; козметика за обрве;
регенератори за обрве; креме за очи; подлоге за
шминку; препарати за шминкање; козметичке
подлоге; трајна шминка; препарати за трајну
шминку; одстрањивачи обрва (креме); одстрањивачи
обрва
(гелови);
декоративне
налепнице
за
козметичке сврхе; препарати за уклањање боја;
пудер за шминкање; производи за шминкање;
козметичке оловке; оловке за обрве; ајлајнери;
ајлајнери за обрве; талк пудер; козметичке маске;
маске за обрве; уља за обрве; пудери и пилинг за
обрве; немедицински неутрализујући серум за обрве;
немедицински гелови за масажу; силиконски
штитници за очи за козметичке сврхе; марамице
натопљене са козметичким лосионом; марамице
натопљене са препаратима за уклањање шминке;
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памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке траке;
немедицински
анти
бактеријски
козметички
јастучићи; немедицинске креме за кожу, за употребу
са тетоважама; немедицинске креме за кожу, за
употребу са трајном шминком; јастучићи за
шминкање; препарати и производи за уклањање
шминке; козметика и креме за избељивање коже;
производи за негу коже који се користе у вези са и
после третмана трајне шминке; препарати за негу
коже пре и после пигментације; есенцијална уља;
лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати
за брушење; козметички препарати за оштрење.
Кл. 8:
ручни апарати и инструменти, њихове
компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за
игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема, за
тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у
кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и
инструменти за стимулацију људске коже за
козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих;
апарати и инструменти, њихови делови, додаци и
опрема, за microneedling и microblading третмане;
игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за
трајну шминку; једнократни кетриџи за игле;
једнократне игле за трајну шминку; microneedling
игле; сечива [ручни алат]; пиштољи за трајну
шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну
шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови
за апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме
кетриџи са иглама за једнократну употребу,
једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи;
опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила,
бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и
инструменти, нарочито, маказе, пинцете, сечива за
ручне алате, шила, ручни алати за обележавање
центара, игле за пробијање, клешта хватаљке,
појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који
се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне
бушилице које се ручно покрећу, бријаћи, неелектричне ручне справе које се користе у
третманима за обрве; ручни алати за одређивање
облика
обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних продужетака обрва; не-електричне
ручне справе за негу обрва; ручне справе за употребу
у козметици; ручне справе за наношење и одржавање
индивидуалних продужетака обрва
Кл. 41: организовање такмичења у лепоти у области
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење колоквијума, конгреса,
конференција, изложби, семинара и симпозијума за
културне и едукативне сврхе, наиме у области
здравља, начина живота, козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; услуге обуке у вештинама примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
ЗИС / RS / IPO
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microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење радионица [обука] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
практични тренинзи [обука путем демонстрације] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге едукације које се односе на негу лепоте;
услуге едукације које се односе на козметичке
третмане; услуге курсева за инструкције у области
дизајнирања, стилизовање и техника обликовања
обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне
шминке; едукација и тренинзи за мезотерапију;
едукација и тренинзи за мицронеедлинг; едукација и
тренинзи за microblading ; публикација књига и
текстова, осим рекламних текстова; публикација
едукативног материјала за обуку у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација у области примене козметике, трајне
шминке, microneedling и microblading третмана,
мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних
услуга у области примене козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; практични тренинзи [обука путем
демонстрације] у области неге обрва; професионално
усмеравање у области неге обрва; информисање,
саветовање и консултације у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења он-лине часописа,
наиме блогови који садрже информације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења онлине видео
материјала који садржи информације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење он-лине едукативних
форума; пружање услуга едукативних онлине видео
снимака, који се не могу преузимати; пружање
услуга електронских публикација снимака, који се не
могу преузимати.
Кл. 44: услуге лепоте, медицинске и козметичке
услуге; наношење трајне шминке (козметичке
услуге);
тетовирање
(козметичке
услуге);
мицробладинг (козметичке услуге); мицронеедлинг
(козметичке услуге); салони лепоте; салони за обрве;
скраћивање обрва; обликовање обрва концем; услуге
дизајнирања, стилизовања и технике обликовања
обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге
неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге,
терапије и третмани, у области трајне шминке и
пигментације људске коже; медицинске услуге,
наиме у области козметичке медицине; услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
медицинских и козметичких терапија и третмана;
медицинске услуге, медицинске терапије и
медицински третмани, наиме у области естетске
медицине; медицинске и козметичке услуге,
медицинске и козметичке терапије и третмани у
области microneedlinga медицинске и козметичке
услуге, медицинске и козметичке терапије и
третмани у области microblandinga; услуге које се
односе на наношење трајне шминке и тетоважа;
саветовање у вези са продужецима обрва;
информисање у вези са негом лепоте; информисање
у вези са козметиком; консултације и саветовање у
вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге
боди арта; консултације, информисање и саветовање
које се односе на све горе наведене услуге.
(111) 77603
(210) Ж- 2019-757

(181) 22.05.2029.
(220) 22.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша, Урош
Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 28.07.00
(511) Кл. 3:
немедицински сапуни; козметика;
производи и препарати за негу лепоте; шминка;
трајна шминка и козметика; козметика за очи;
немедицински балзами; лосиони за хидратацију;
лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички
препарати за кожу који се користе у вези са и после
третмана трајне шминке; козметички сетови;
козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање,
бојење, нијансирање и избељивање обрва; козметика
за наношење и одржавање индивидуалних
продужетака обрва; лепак за причвршћивање
индивидуалних продужетака обрва; козметички
пигменти; производи за чишћење обрва; козметички
препарати за употребу на обрвама; козметићки
производи за обрве; немедицински козметички
препарати; козметичке креме, гелови и лосиони;
обрве [лажне]; шампони и стајлинг китови који сви
имају ефекат бојења; козметика за обрве;
регенератори за обрве; креме за очи; подлоге за
шминку; препарати за шминкање; козметичке
подлоге; трајна шминка; препарати за трајну
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Ж
шминку; одстрањивачи обрва (креме); одстрањивачи
обрва
(гелови);
декоративне
налепнице
за
козметичке сврхе; препарати за уклањање боја;
пудер за шминкање; производи за шминкање;
козметичке оловке; оловке за обрве; ајлајнери;
ајлајнери за обрве; талк пудер; козметичке маске;
маске за обрве; уља за обрве; пудери и пилинг за
обрве; немедицински неутрализујући серум за обрве;
немедицински гелови за масажу; силиконски
штитници за очи за козметичке сврхе; марамице
натопљене са козметичким лосионом; марамице
натопљене са препаратима за уклањање шминке;
памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке траке;
немедицински
анти
бактеријски
козметички
јастучићи; немедицинске креме за кожу, за употребу
са тетоважама; немедицинске креме за кожу, за
употребу са трајном шминком; јастучићи за
шминкање; препарати и производи за уклањање
шминке; козметика и креме за избељивање коже;
производи за негу коже који се користе у вези са и
после третмана трајне шминке; препарати за негу
коже пре и после пигментације; есенцијална уља;
лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати
за брушење; козметички препарати за оштрење.
Кл. 8:
ручни апарати и инструменти, њихове
компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за
игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема, за
тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у
кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и
инструменти за стимулацију људске коже за
козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих;
апарати и инструменти, њихови делови, додаци и
опрема, за microneedling и microblading третмане;
игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за
трајну шминку; једнократни кетриџи за игле;
једнократне игле за трајну шминку; microneedling
игле; сечива [ручни алат]; пиштољи за трајну
шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну
шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови
за апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме
кетриџи са иглама за једнократну употребу,
једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи;
опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила,
бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и
инструменти, нарочито, маказе, пинцете, сечива за
ручне алате, шила, ручни алати за обележавање
центара, игле за пробијање, клешта хватаљке,
појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који
се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне
бушилице које се ручно покрећу, бријаћи, неелектричне ручне справе које се користе у
третманима за обрве; ручни алати за одређивање
облика
обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних продужетака обрва; не-електричне
ручне справе за негу обрва; ручне справе за употребу
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у козметици; ручне справе за наношење и одржавање
индивидуалних продужетака обрва
Кл. 41: организовање такмичења у лепоти у области
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење колоквијума, конгреса,
конференција, изложби, семинара и симпозијума за
културне и едукативне сврхе, наиме у области
здравља, начина живота, козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; услуге обуке у вештинама примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење радионица [обука] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
практични тренинзи [обука путем демонстрације] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге едукације које се односе на негу лепоте;
услуге едукације које се односе на козметичке
третмане; услуге курсева за инструкције у области
дизајнирања, стилизовање и техника обликовања
обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне
шминке; едукација и тренинзи за мезотерапију;
едукација и тренинзи за мицронеедлинг; едукација и
тренинзи за microblading ; публикација књига и
текстова, осим рекламних текстова; публикација
едукативног материјала за обуку у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација у области примене козметике, трајне
шминке, microneedling и microblading третмана,
мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних
услуга у области примене козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; практични тренинзи [обука путем
демонстрације] у области неге обрва; професионално
усмеравање у области неге обрва; информисање,
саветовање и консултације у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења он-лине часописа,
наиме блогови који садрже информације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења онлине видео
материјала који садржи информације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење он-лине едукативних
форума; пружање услуга едукативних онлине видео
снимака, који се не могу преузимати; пружање
услуга електронских публикација снимака, који се не
могу преузимати.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 44: услуге лепоте, медицинске и козметичке
услуге; наношење трајне шминке (козметичке
услуге);
тетовирање
(козметичке
услуге);
мицробладинг (козметичке услуге); мицронеедлинг
(козметичке услуге); салони лепоте; салони за обрве;
скраћивање обрва; обликовање обрва концем; услуге
дизајнирања, стилизовања и технике обликовања
обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге
неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге,
терапије и третмани, у области трајне шминке и
пигментације људске коже; медицинске услуге,
наиме у области козметичке медицине; услуге
медицинских и козметичких терапија и третмана;
медицинске услуге, медицинске терапије и
медицински третмани, наиме у области естетске
медицине; медицинске и козметичке услуге,
медицинске и козметичке терапије и третмани у
области microneedlinga медицинске и козметичке
услуге, медицинске и козметичке терапије и
третмани у области microblandinga; услуге које се
односе на наношење трајне шминке и тетоважа;
саветовање у вези са продужецима обрва;
информисање у вези са негом лепоте; информисање
у вези са козметиком; консултације и саветовање у
вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге
боди арта; консултације, информисање и саветовање
које се односе на све горе наведене услуге.
(111) 77604
(210) Ж- 2019-758

(181) 22.05.2029.
(220) 22.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија Драго Плавша, Олга Плавша, Урош
Плавша , Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 28.07.00
(511) Кл. 3:
немедицински сапуни; козметика;
производи и препарати за негу лепоте; шминка;
трајна шминка и козметика; козметика за очи;
немедицински балзами; лосиони за хидратацију;
лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички
препарати за кожу који се користе у вези са и после
третмана трајне шминке; козметички сетови;
козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање,
бојење, нијансирање и избељивање обрва; козметика
за наношење и одржавање индивидуалних
ЗИС / RS / IPO

Ж
продужетака обрва; лепак за причвршћивање
индивидуалних продужетака обрва; козметички
пигменти; производи за чишћење обрва; козметички
препарати за употребу на обрвама; козметићки
производи за обрве; немедицински козметички
препарати; козметичке креме, гелови и лосиони;
обрве [лажне]; шампони и стајлинг китови који сви
имају ефекат бојења; козметика за обрве;
регенератори за обрве; креме за очи; подлоге за
шминку; препарати за шминкање; козметичке
подлоге; трајна шминка; препарати за трајну
шминку; одстрањивачи обрва (креме); одстрањивачи
обрва
(гелови);
декоративне
налепнице
за
козметичке сврхе; препарати за уклањање боја;
пудер за шминкање; производи за шминкање;
козметичке оловке; оловке за обрве; ајлајнери;
ајлајнери за обрве; талк пудер; козметичке маске;
маске за обрве; уља за обрве; пудери и пилинг за
обрве; немедицински неутрализујући серум за обрве;
немедицински гелови за масажу; силиконски
штитници за очи за козметичке сврхе; марамице
натопљене са козметичким лосионом; марамице
натопљене са препаратима за уклањање шминке;
памучна вуна за козметичке сврхе; козметичке траке;
немедицински
анти
бактеријски
козметички
јастучићи; немедицинске креме за кожу, за употребу
са тетоважама; немедицинске креме за кожу, за
употребу са трајном шминком; јастучићи за
шминкање; препарати и производи за уклањање
шминке; козметика и креме за избељивање коже;
производи за негу коже који се користе у вези са и
после третмана трајне шминке; препарати за негу
коже пре и после пигментације; есенцијална уља;
лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати
за брушење; козметички препарати за оштрење.
Кл. 8:
ручни апарати и инструменти, њихове
компоненте и опрема, за трајну шминку; кетриџи за
игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема, за
тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у
кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и
инструменти за стимулацију људске коже за
козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих;
апарати и инструменти, њихови делови, додаци и
опрема, за microneedling и microblading третмане;
игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за
трајну шминку; једнократни кетриџи за игле;
једнократне игле за трајну шминку; microneedling
игле; сечива [ручни алат]; пиштољи за трајну
шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну
шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови
за апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме
кетриџи са иглама за једнократну употребу,
једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи;
опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила,
бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и
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инструменти, нарочито, маказе, пинцете, сечива за
ручне алате, шила, ручни алати за обележавање
центара, игле за пробијање, клешта хватаљке,
појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који
се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне
бушилице које се ручно покрећу, бријаћи, неелектричне ручне справе које се користе у
третманима за обрве; ручни алати за одређивање
облика
обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних продужетака обрва; не-електричне
ручне справе за негу обрва; ручне справе за употребу
у козметици; ручне справе за наношење и одржавање
индивидуалних продужетака обрва
Кл. 41: организовање такмичења у лепоти у области
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење колоквијума, конгреса,
конференција, изложби, семинара и симпозијума за
културне и едукативне сврхе, наиме у области
здравља, начина живота, козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; услуге обуке у вештинама примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење радионица [обука] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
практични тренинзи [обука путем демонстрације] за
примену козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге едукације које се односе на негу лепоте;
услуге едукације које се односе на козметичке
третмане; услуге курсева за инструкције у области
дизајнирања, стилизовање и техника обликовања
обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне
шминке; едукација и тренинзи за мезотерапију;
едукација и тренинзи за мицронеедлинг; едукација и
тренинзи за microblading ; публикација књига и
текстова, осим рекламних текстова; публикација
едукативног материјала за обуку у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација у области примене козметике, трајне
шминке, microneedling и microblading третмана,
мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних
услуга у области примене козметике, трајне шминке,
microneedling и microblading третмана, мезотерапије
и тетоважа; практични тренинзи [обука путем
демонстрације] у области неге обрва; професионално
усмеравање у области неге обрва; информисање,
саветовање и консултације у области примене
козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења он-лине часописа,
наиме блогови који садрже информације у области
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примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења онлине видео
материјала који садржи информације у области
примене козметике, трајне шминке, microneedling и
microblading третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење он-лине едукативних
форума; пружање услуга едукативних онлине видео
снимака, који се не могу преузимати; пружање
услуга електронских публикација снимака, који се не
могу преузимати.
Кл. 44: услуге лепоте, медицинске и козметичке
услуге; наношење трајне шминке (козметичке
услуге);
тетовирање
(козметичке
услуге);
мицробладинг (козметичке услуге); мицронеедлинг
(козметичке услуге); салони лепоте; салони за обрве;
скраћивање обрва; обликовање обрва концем; услуге
дизајнирања, стилизовања и технике обликовања
обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге
неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге,
терапије и третмани, у области трајне шминке и
пигментације људске коже; медицинске услуге,
наиме у области козметичке медицине; услуге
медицинских и козметичких терапија и третмана;
медицинске услуге, медицинске терапије и
медицински третмани, наиме у области естетске
медицине; медицинске и козметичке услуге,
медицинске и козметичке терапије и третмани у
области microneedlinga медицинске и козметичке
услуге, медицинске и козметичке терапије и
третмани у области microblandinga; услуге које се
односе на наношење трајне шминке и тетоважа;
саветовање у вези са продужецима обрва;
информисање у вези са негом лепоте; информисање
у вези са козметиком; консултације и саветовање у
вези са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге
боди арта; консултације, информисање и саветовање
које се односе на све горе наведене услуге.
(111) 77605
(210) Ж- 2019-488

(181) 02.04.2029.
(220) 02.04.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) DUDI CO DOO, Динка Златарића 12, 24000
Суботица, RS
(540)

Stvar je u tehnici.
(511) Кл 6: базени за пливање (конструкције од
метала).
Кл 7: шишачи електрични; маказе електричне;
косилице травњака (машине); машине за прање
судова; машине за прање веша; електричне ручне
бушилице; млинови за бибер; млинови за кафу;
усисивачи за прашину.
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Кл 8: електрични бријачи; уређаји за увијање косе;
тримери; турпије за нокте; пегле; увијачи трепавица;
керамички ножеви; љуштилице за поврће.
Кл 9: апарати за репродуковање звука и слике; дискови
за снимање; компакт дискови; рачунари; DVD носачи
података; фотографска камера; звучници; телефонски
пријемници; микрофони; штампачи за рачунаре;
процесори; касетофони; ноутбук рачунари; слушалице;
уUSB прикључци; лаптоп рачунари; торбе за лаптопове;
мобилни телефони; ваге за купатила.
Кл 11: клима уређаји; бојлери; електрични апарати за
кување воде; електричне справе за кување; упаљачи
за плин; сијалице; грејачи за купатила; фенови за
косу; замрзивачи; штедњаци; радијатори електрични;
пећи; рерне; тостери; тостери за хлеб; грилови;
роштиљи; фритезе; фрижидери; електрични уређај за
прављење јогурта; аспиратори.
Кл 12: дронови са камером.
Кл 21: посуђе и прибор за јело..
(111) 77606
(210) Ж- 2019-826

(181) 04.06.2029.
(220) 04.06.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Sotheby’s, 34-35 New Bond Street, W1A 2AA,
London, GB
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

SOTHEBY’S INTERNATIONAL
REALTY
(511) Кл. 36: осигурање; финансијски послови;
монетарни послови; послови са некретнинама;
услуге посредовања у промету некретнина; услуге
франшизинга, наиме, пружање финансијских
информација и савета у вези са оснивањем и/или
вођењем
послова
посредовања
у
промету
некретнина; услуге управљања имовином; услуге
агенција за некретнине; давање у закуп некретнина;
процена и вредновање некретнина;
услуге
изнајмљивања некретнина; пружање информација у
области некретнина путем интернета; услуге
инвестирања у некретнине; услуге посредника (лица
од поверења за сврхе депоновања) у промету
некретнина; пружање пописа некретнина и
информација о некретнинама путем интернета;
услуге консалтинга у вези с некретнинама; услуге
саветовања и администрације у вези са хипотеком.
(111) 77607
(210) Ж- 2019-495

(181) 03.04.2029.
(220) 03.04.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Сандра Јевремовић and Слободан
Црноглавац, Драгана Ракића 6а, Београд, RS i
Карловачка 33/3, Београд, RS
ЗИС / RS / IPO
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(740) Слободан Црноглавац, Карловачка 33/3,
Београд
(540)

(531) 02.01.05; 26.01.14; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.15; 29.01.15
(591) црна, бела, црвена, жута, плава, крем.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 77608
(210) Ж- 2019-686

(181) 09.05.2029.
(220) 09.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta,
Царице Милице 5, 31250 Бајина Башта, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо патентна
канцеларија
Драго Плавша, Олга Плавша, Урош Плавша ,
Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 03.01.14; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24
(511) Кл. 29: месо, риба, живина, дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће: желеи, џемови, компоти; јаја,
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млеко и млечни производи; јестива уља и масти,
нарочито путер; путер крем; беланце од јаја; воће,
конзервисано; сухомеснати производи; репино уље за
исхрану; уље репице за исхрану; џемови; залеђено
воће; суво грожђе; краставчићи; конзервисано поврће;
кувано поврће; сушено поврће; уља за исхрану; павлака
[млечни производ]; сир; смрзнуто веће; кристализовано
воће; млеко; сириште, сирило; воће, кувано; воћни
желе; воћна пулпа; месо; желе за исхрану; ђумбиров
џем; конзервисана соја, за исхрану; јестиве масти;
кукурузно уље за исхрану; сусамово уље за исхрану;
шунка; жуманца од јаја; јогурт; препарати за супу од
поврћа; сокови од поврћа за кување; кефир [пиће од
млека]; напици од млека, у којима млеко превлађује;
сурутка; производи од млека; сланина; мармелада;
маргарин; прерађен орах; јаја; јаја у праху; лук,
конзервисани; кисели краставац; грашак, конзервисан;
кобасице; усољено месо; парадајз пире; салате од
поврћа; свињска маст; салате од воћа; сок од парадајза
за кување; сунцокретово уље за исхрану; живина, која
није жива; кора од воћа; конзервисане печурке;
конзервисани пасуљ; воћни чипс; воће конзервисано у
алкохолу; полен припремљен као храна; конзервисано
месо; мућена павлака, шлаг; свињетина; воће у
конзерви; месо у конзерви; поврће у конзерви;
паниране кобасице; пире од јабука; сос од бруснице
[компот]; грицкалице на бази воћа: киселе млеко; ајвар
[конзервисана паприка]; сунцокретове семенке,
припремљене;
мусеви
од
поврћа;
семенке,
припремљене; конзервисани бели лук; протеинско
млеко; уље од лана за кулинарске намене; млечни
ферменти
за
кулинарске
намене;
компоти;
кондензовано млеко; ферментисано млеко; парадајз
пире; паста од поврћа; кандирани ораси; зачињено
коштуњаво воће; зачињени ораси; лешници,
припремљени;
бобичасто
воће,
конзервисано;
дехидрисано месо; замрзнуто-сушено месо; овсено
млеко; павлака [биљна] на бази поврћа, замрзнуто, сушено поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано
поврће; кукуруз шећерац, прерађен; намази на бази
орашастих плодова; виршле; замене за млеко.
Кл. 30: кафа, чај, како, шећер, пиринач, тапиока, саго,
замена кафе; брашно и производи од житарица, хлеб,
колачи и посластице, сладоледи; мед и меласа; квасац,
прасак за пециво; со, сенф; сирће, сосови (као додаци);
зачини; лед, нарочито тестенина, немедицински биљни
чајеви; ароматични додаци за храну; додаци јелима;
хлеб без квасца; соли за конзервисање намирница;
двопек; кекс; бисквити, сув и колачићи; сладни
бисквити; слаткиши [бомбоне]; какао; кафа; не-пржена
кафа; биљни препарати за употребу као замена за кафу;
колачи; цимет [зачин]; карамеле [бомбоне]; чај;
цикорија [замена за кафу]; препарати од житарица;
чоколада; марципан; зачински додаци; слаткиши од
шећера; кукурузне пахуљице; кокице; препарати за
учвршћивање мућене павлаке, шлаг; сладолед; есенције
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и етарска уља; кухињска со; природни заслађивачи;
зачини; брашно: кукурузно брашно; брашно од
слачице, јечмено брашно; сојино брашно; пшенично
брашно; скроб за јело; ферменти за тесто; ситни
колачи; шећер; ароме за колаче, изузев етарских уља;
прасак за котаче: тесто за колаче; лед, природни и
вештачки; сирће; кечап [сос]; какао напици са млеком;
пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком;
средства за подизање теста; квасац; макарони; млевени
кукуруз; пржени кукуруз; хлеб; малтоза; меласа за
исхрану; мед; резанци; пите; млевени јечам; пецива;
векне хлеба; зачинска паприка; бибер; пудинг; пиринач;
сосови [додаци исхрани], гриз; шпагети; тапиока;
резанци за супе; пите од меса; векна са месом; сладолед
на воденој основи; ароме за пиће, изузев етарских уља;
млевени овас; храна на бази оваса; овсене пахуљице;
овсено брашно; пивско сирће; слад за људску исхрану;
прополис; матични млеч; умак од парадајза; мајонеза;
воћни желе [слаткиш]; ледени чај; напици од чаја;
преливи за салате; хлебне мрвице; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; кукурузни гриз;
сода бикарбона за кување; воћни преливи [сосеви];
ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; пшеничне
клице за људску исхрану; плочице од житарица;
чоколадни украси за торте; сутлијаш; бели лук у праху
[зачин]; намази на бази чоколаде; чоколадни намази који
садрже орашасте плодове; кнедле на бази брашна;
млечни карамел крем; сусамово семе [зачин].
Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво; пиво од
ђумбира; пивски слад; безалкохолни воћни напици; пиће
од сурутке; препарати за прављење напитака;
концентрати за прављене напитака; воћни сокови;
сирупи за пића; воде [пића]; препарати за прављене
газиране; минерална вода [пиће]; стоне воде; шира;
лимунада; екстракти хмеља за производњу пива; сокови
од поврћа [пиће]; сирупи за лимунаде; сладовина; сода
вода; сок од парадајза [пиће]; безалкохолна пића;
прашкови за газирање пића; газирана вода; аперитиви,
безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар,
безалкохолни; сок од јабуке, безалкохолни; квас
[безалкохлни напитак]; безалкохолни напици на бази
меда; коктели на бази пива; напици за спортисте
обогаћени протеинима; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; освежавајућа
безалкохолна пића.
Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива, наиме, алкохолни
воћни екстракти; битери [горка алкохолна пића];
аперитиви; дестилована пића; дигестиви [ликери и
жестока пића]; вино; џин; ликери; медовина; киршч,
вишњевача; жестока пића; ракије [бренди]; пикет;
виски; алкохолне есенције; алкохолни екстракти,
алкохолна пића која садрже воће; рум; вотка; помешана
воћна пића, која нису на бази пива.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова, нарочито
услуге малопродаје или велепродаје; пословно
управљање; канцеларијски послови.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.
(111) 77609
(210) Ж- 2019-475

(181) 28.03.2029.
(220) 28.03.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva, 71000, Sarajevo , BA
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

RINOBACT P
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 77610
(210) Ж- 2018-1788

(181) 07.11.2028.
(220) 07.11.2018.
(151) 06.09.2019.
(732) BEST VISION PRODUCTIONS doo BeogradStari grad, Ђуре Даничића 5, Београд, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 9: комјутерска периферна опрема; паметни
телефони; звучници; слушалице; микрофони;
слушалице с микрофоном; фотографске камере;
полупроводници - апарати; видео дисплеј екрани;
пуњачи за батерије.
Кл. 25: доњи веш; блузе, кошуље; спољна одећа; ципеле;
чарапе; рукавице; панталоне; капе; кецеље; сукње.
Кл. 35: рекламирање; продајне промоције за друге;
агенције за увоз и извоз; аукционарство (лицитација);
маркетинг; услуге набавке за друге; позирање у циљу
рекламирања и продајне промоције; обезбеђивање
пословних информација преко веб сајтова; услуге онлајн
пословног умрежавања; услуге аутсорсовања (помоћ у
пословању).
(111) 77612
(210) Ж- 2019-496

(181) 03.04.2029.
(220) 03.04.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) "Mia Mara" doo Beograd-Vračar, Патријарха
Гаврила 6, Београд-Врачар, RS
(740) Драган Ступар, адвокат, Чингријина 9, Београд
(540)

(531) 26.04.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црно-сива
(511) 35: оглашавање, рекламирање.
38: телекомуникације.
41: разонода; спортске и културне активности

(531) 02.03.07; 02.03.23; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива, црвена.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.

(111) 77611
(210) Ж- 2019-690

(111) 77613
(210) Ж- 2019-1274

(181) 09.05.2029.
(220) 09.05.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Shenzhen ET Innovation Electronics Co.,Ltd, 2.
Floor, A3 Building, Ox horn dragon industrial zone, Pit
on the community, Guanlan Street, Longhua New
District, ShenZhen, CN
(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12,
Београд
(540)

(181) 19.08.2029.
(220) 19.08.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
11000 Београд, RS
(540)

NIZIGEF

НИЗИГЕФ

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 77614
(210) Ж- 2019-476

(181) 28.03.2029.
(220) 28.03.2019.
(151) 06.09.2019.
(732) Предузеће за телекомуникацију "Телеком Србија"
акционарско друштво, Таковска 2, Београд, RS
(540)

Supernova. Napravi super izbor!
(531) 26.05.06; 26.05.08; 26.05.09
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(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.
(181) 16.04.2029.
(220) 16.04.2019.
(151) 09.09.2019.
(732) Дуња Цигић Гавриловић, Бановић Страхиње
18, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Радован Ракић, Стражиловска 23, Нови Сад
(540)
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(511) 33: воћни екстракти, алкохолни; дестилована
пића; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића
која садрже воће.
(111) 77617
(210) Ж- 2019-824

(181) 04.06.2029.
(220) 04.06.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Japan Bio Products Co., Ltd., 1-44-4 Tomigaya,
Shibuya-ku, Tokyo, JP
(740) Гордана Поповић, адвокат, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

(111) 77615
(210) Ж- 2019-591

(531) 27.05.02; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, наранџаста, светло наранџаста, сива, бела.
(511) Кл. 3: козметика; козметика на бази плаценте;
козметички препарати за негу коже; козметичке
креме; лосиони у козметичке сврхе; немедицински
хранљиви серуми за влажење коже; креме против
бора у козметичке сврхе; млеко за чишћење у
тоалетне сврхе; маске за негу лица; препарати за
заштиту од сунца; пудери за шминкање; препарати за
негу косе; сапуни; пасте за зубе; парфимерија.
(111) 77618
(210) Ж- 2019-815

(531) 01.15.15; 27.05.01; 29.01.05
(591) љубичаста.
(511) Кл. 44: услуге психолога; терапије-услуге,
(111) 77616
(210) Ж- 2019-253

(181) 19.02.2029.
(220) 19.02.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
ENERGY SHOP SUBOTICA, Gordan Stanišić
Preduzetnik, Сенчански пут 5, 24000 Суботица, RS
(540)

(531) 05.03.13; 24.01.15; 24.01.20; 24.09.01; 24.09.24;
27.05.01; 27.05.10
120

(181) 03.06.2029.
(220) 03.06.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation,
300 Park Avenue, New York, 10022 New York, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

PALMOLIVE PURE & DELIGHT
(511) Кл. 3: производи за личну негу, наиме,
препарати за чишћење коже и тела; сапуни; течни
сапуни за руке; гелови и креме за туширање;
препарати за прање тела; препарати за негу косе;
дезодоранси; препарати против знојења и спрејеви за
пазух за личну употребу; препарати за хидратацију
тела и коже, лосиони и креме; талк пудер; препарати
за бријање; козметички препарати за сунчање и
препарати за заштиту коже од сунца; марамице
импрегниране раствором за чишћење.
(111) 77619
(210) Ж- 2019-766

(181) 21.05.2029.
(220) 21.05.2019.
(151) 11.09.2019.

ЗИС / RS / IPO
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(732) Драгослав Вучуревић Предузетник
Производња Вина од грожђа Винарија Вучуревић,
Сентандрејски пут 165, Нови Сад, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 30: посластица, крем блок.
(111) 77622
(210) Ж- 2019-509

(181) 05.04.2029.
(220) 05.04.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Милан Зарић, Пивљанина Баја 23, Београд, RS
(540)

(531) 25.01.19; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач.
Кл. 35: оглашавање.
Кл. 39: паковање и складиштење робе.

(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).

(111) 77620
(210) Ж- 2019-371

(111) 77623
(210) Ж- 2019-515

(181) 12.03.2029.
(220) 12.03.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Erste bank a.d. Novi Sad, Булевар ослобођења
5, Нови Сад, RS
(540)

(181) 05.04.2029.
(220) 05.04.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) JT International S.A., Rue Kazem-Radjavi 8,
1202, Geneva, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

LIGGETT DUCAT LOUNGE
(531) 24.17.25; 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.
(111) 77621
(210) Ж- 2019-498

(181) 26.03.2029.
(220) 26.03.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad,
Партизанска 42, Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.09.01; 05.07.06; 08.01.20; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15
(591) црвена, златна, браон, беж, зелена, бела.
ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 34: дуван, било да је прерађен или
непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за
ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван;
цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси;
дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за
цигарете, тубе за цигарете и шибице.
(111) 77624
(210) Ж- 2019-518

(181) 05.04.2029.
(220) 05.04.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) GAMMA PIU' S.R.L., Via Caduti del Lavoro 22,
25046 Cazzago San Martino, IT
(740) Адвокат Ана Никшић , Војводе Миленка 1/11,
Београд
(540)

(531) 24.17.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.09;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, зелена, црвена, сива.
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(511) Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно
управља.
Кл. 11: апарати и инсталације за грејање, хлађење,
сушење, вентилацију и за санитарне сврхе.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова.
(111) 77625
(210) Ж- 2019-728

(181) 17.05.2029.
(220) 17.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue,, New York 10022, New
York,, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Билевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

CATALYST
(511) Кл. 3:
немедицинске пасте
немедицинске течности за испирање уста.

за

зубе,

(111) 77626
(210) Ж- 2019-733

(181) 17.05.2029.
(220) 17.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Sopharma Trading d.o.o. Beograd-Novi
Beograd, , Булевар Зорана Ђинђића 48в, Београд , RS
(540)

(531) 19.13.21; 27.05.01; 29.01.03
(591) зелена
(511) Кл. 5: стоматолошки абразиви, аконитин,
лепкови за протезе, препарати за пречишћавање
ваздуха, албумински додаци храни за медицинску
употребу, албумински препарати за медицинску
употребу, медицински алкохол, алдехиди за
фармацеутску употребу, легуре племенитих метала
за употребу у стоматологији, зубарски амалгами,
скроб за дијететске или фармацеутске потребе,
анестетици, уље коморача за медицинску употребу,
фластери, ангостурска кора за медицинске сврхе,
препарати за уништавање животињских штеточина,
чај за асматичаре, мелем против промрзлина за
фармацеутске сврхе, препарати за хемороиде,
препарати за уништавање сувих трулих гљива,
препарати за заштиту од мољаца, антипаразитски
препарати, антисептици, антисептички памук, вата,
анти-уринарни препарати, оловка против брадавица,
асептични памук, папир за хватање мува, средине за
бактериолошке културе, средина за бактериолошке
културе, подлоге за бактериолошке културе,
бактериолошки препарати за медицинску и
ветеринарску
употребу,
бактеријски
отрови,
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бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини, прстенови за жуљеве на ногама, препарати
за купање за медицинске сврхе, соли за купке од
минералне воде, купке од кисеоника, морска вода за
медицинске купке, терапеутски препарати за купање,
препарати за балсамовање за медицинску употребу,
завоји за превијање, мелеми за медицинску употребу,
купке за стоку [инсектициди], биоциди, бизмутски
препарати за фармацеутску употребу, голард вода,
оловна, оловна вода, инсектициди, дрвени угаљ за
фармацеутску употребу, бомбоне, медицинске,
медицински талог [блато], медицинско блато, блато
за купање, препарати за лечење опекотина, бомбоне
за освежавање даха за употребу у фармацији,
препарати
против
жуљева,
живин
хлорид
[фунгицид], прашак од кантариде, гума за зубарску
употребу, сирупи за фармацеутску употребу, капсуле
за лекове, фармацеутски препарати, кашне облоге,
вата за медицинску употребу, газа за медицинску
употребу, фармацеутски препарати на бази креча,
купке за псе [инсектициди], хемијско-фармацеутски
препарати, хидрирани хлор за фармацеутску
употребу, хлороформ, цигарете без дувана за
медицинску употребу, зубарски цемент, цемент за
животињска копита, стоматолошки восак за
моделирање, пастиле за кађење, штапићи за кађење,
кокаин, антипаразитске огрлице за животиње,
средства за испирање очију, компресе [завоји],
витамински препарати, хемијски проводници за
електрокардиографске електроде, кора биљке
кондуранго за медицинску употребу, лекови за
ублажавање стомачног затвора, раствори за употребу
са контактним сочивима, раствори за контактна
сочива,
хемијска
контрацептивна
средства,
радиолошке контрастне супстанце за медицинску
употребу, лекови за курје очи, памук за медицинску
употребу, фармацеутски препарати за лечење
опекотина од сунца, каустичне оловке, препарати за
промрзлине, хемостатичке оловке, кора кротона,
кураре вакцине, декокти, увари за фармацеутску
употребу, материјал за пуњење зуба, материјали за
узимање отисака зуба, зубарски лак, зубарска
мастика, завоји, медицински порцелан за зубне
протезе, препарати за олакшање раста зуба,
лаксативи, дезинфекциона средства за хигијенске
сврхе, дезодоранси, који нису за људе и животиње,
препарати за уништавање мишева, хлеб за
дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу,
средства за варење за медицинску употребу,
дигиталин, аналгетици, лекови за медицинску
употребу, торбе са лековима, преносиве, напуњене
[приручне апотеке], магнезијум за фармацеутску
употребу, вода матичњака за фармацеутску
употребу, минералне воде за медицинску употребу,
соли минералне воде, термална вода, кора дрвета за
фармацеутску употребу, еликсири [фармацеутски
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препарати], раствори за одстрањивање фластера,
антикриптогамни препарати, сунђери за ране, соли за
медицинску употребу, естри за фармацеутску
употребу, етри за фармацеутску употребу, хируршки
завоји, еукалиптол за фармацеутску употребу,
еукалиптус за фармацеутску употребу, пургативи
[средства за чишћење], средства за чишћење,
лаксативи, брашно за фармацеутску употребу, млеко
у праху за бебе, лекови против грознице, коморач за
медицинску употребу, медицинске инфузије,
медицински чај, уље из јетре бакалара, фунгициди,
лекови за нерве, гвајакол за фармацеутску употребу,
средства за одстрањивање цревних глиста, средства
против цревних глиста, газа за превијање, лаксативи,
желатин за медицинску употребу, горчица за
фармацеутску
употребу,
гермициди,
глицерофосфати, гума за медицинске сврхе, семе
лана за медицинску употребу, ланено семе за
фармацеутске намене, масти за медицинску
употребу, масти за ветеринарску употребу, маст за
мужу, хемијски препарати за утврђивање трудноће,
медицинска уља, хематогени, хемоглобин, лековитo
биље, хормони за медицинску употребу, уље слачице
за медицинску употребу, хидрастин, хидрастинин,
упијајућа вата, упијајући памук, семе за вештачку
оплодњу, репеленти за инсекте, тинктура јода,
пептони за фармацеутску употребу, јодоформ, ирска
маховина за медицинску употребу, јалапа, јојоба,
лековита, сладић за фармацеутску употребу,
екстракти дувана [инсектициди], млечни ферменти
за фармацеутску употребу, пића од млечног слада за
медицинску
употребу,
купке
за
животиње
[инсектициди], брашно од семена лана за
фармацеутске намене, брашно од семена лана за
фармацеутску употребу, лосиони за фармацеутске
намене, лактоза за фармацеутске намене, млечни
шећер за фармацеутске намене, препарати за
уништавање ларви, квасац за фармацеутску
употребу, препарати за уништавање пужева,
линименти [мелеми за масажу], лупулин за
фармацеутску употребу, жвакаћа гума за употребу у
медицини, кора мангровог дрвета за фармацеутску
употребу, хигијенске гаћице, хигијенске, дубоке
гаће, боксерице, хигијенске гаће, менструалне гаће,
нана за фармацеутску употребу, хемијски препарати
за третирање буђи, слад за фармацеутску употребу,
препарати за уништавање корова, хербициди,
препарати за уништавање штетних биљака,
сумпорни штапићи [дезинфекциона средства],
помаде за медицинску употребу, тинктуре за
употребу у медицини, серуми, ментол, живина маст,
хранљиве супстанце за микроорганизме, културе
микроорганизама за медицинску или ветеринарску
употребу, пастиле за фармацеутску употребу, отров
за пацове, лепак за муве, препарати за уништавање
мува, слачица за фармацеутску употребу, лосиони за
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ветеринарску употребу, кора миробалана за
фармацеутску употребу, хемијски препарати за
третирање житног кукоља, хемијски препарати за
третирање
пшеничног
кукоља,
наркотици,
миришљаве соли, помаде за фармацеутску употребу,
опијати, опиум, оподелдок, опотерапијски препарат,
органотерапијски препарати, зубни амалгами од
злата, пектин за фармацеутску употребу, хигијенски
тампони, тампони за менструацију, менструални
улошци, хигијенски улошци, фенол за фармацеутску
употребу, папир за облоге од слачице, фармацеутски
препарати за негу коже, биљни чајеви за медицинске
сврхе, фармацеутски препарати за лечење перути,
пепсин за фармацеутску употребу, капсуле за
фармацеутску употребу, кутије за прву помоћ,
напуњене, фосфати за фармацеутску употребу,
хемијски препарати за лечење филоксере, лекови
против знојења ногу, крвна плазма, отрови,
калијумове соли за медицинску употребу, пиретрум
прах, квебрако за медицинску употребу, квасија за
медицинску употребу, кинин за медицинску
употребу, кининова кора за медицинску употребу,
кинин за медицинске намене, чинолин за
медицинску употребу, радиоактивне супстанце за
медицинску употребу, радијум за медицинску
употребу, медицинско корење, корен рабарбаре за
фармацеутску употребу, медицински тоници,
субнитрати бизмута за фармацеутску употребу,
биљка сарсапарила за медицинску употребу, крв за
медицинску употребу, пијавице за медицинску
употребу, рамени повези за хируршке намене,
седативи, ергот за фармацеутску употребу,
серотерапијски лекови, мелеми од слачице, кашне
облоге од слачице, препарати за стерилизацију
земље, успављујућа средства, натријумове соли за
медицинску употребу, препарати за стерилизацију,
стрихнин, препарати за заустављање крварења,
шећер за медицинску употребу, сулфонамиди
[лекови], чепићи, тартар за фармацеутску употребу,
терпентин за фармацеутску употребу, терпентинско
уље за фармацеутску употребу, тимол за
фармацетску употребу, лекови против знојења,
папир за заштиту од мољаца, ветеринарски
препарати, хемијски препарати за третирање болести
винове лозе, препарати за уништавање штеточина,
везиканти, ацетати за употребу у фармацији, ациди
за фармацеутске потребе, лепљиве траке за
медицинску употребу, лепљиве врпце за медицинску
употребу, алкалоиди за медицинску употребу,
дијететска храна прилагођена за медицинске намене,
храна за бебе, алуминијум ацетат за фармацеутску
употребу, бадемово млеко за фармацеутску
употребу, масти против опекотина од сунца, соли за
купање за медицинску употребу, штапићи сладића за
фармацеутску употребу, сода бикарбона за
фармацеутску употребу, биолошки препарати за
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употребу у медицини, бромин за фармацеутску
употребу, дијететски напици прилагођени за
медицинску употребу, камфорово уље за медицинску
употребу, камфор за медицинску употребу, слаткиши
за
медицинску
употребу,
карболинеум
[паразитицид], алгициди, лецитин за медицинску
употребу, гасови за медицинску употребу,
хигијенски улошци за сваки дан, матични млеч за
медицинску употребу, медицински препарати за
мршављење, целулозни естри за фармацеутску
употребу, каустици за фармацеутску употребу,
целулозни етри за фармацеутску употребу, остаци од
обраде житарица за дијететску или медицинску
намену, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, колодион за фармацеутску употребу,
тартар крем за фармацеутску употребу, креозот за
фармацеутску употребу, лекови за употребу у
стоматологији, лекови за људску употребу, лекови за
ветеринарску употребу, дијагностички препарати за
медицинску употребу, глицерин за медицинску
употребу,
медицинска
пића,
ферменти
за
фармацеутску употребу, сумпор у праху за
фармацеутску
употребу,
форм-алдехид
за
фармацеутску употребу, трава за пушење за
медицинску употребу, препарати за кађење за
медицинску
употребу,
галска
киселина
за
фармацеутску употребу, нафтни желе [вазелин] за
медицинску употребу, глукоза за медицинску
употребу, гумигут за фармацеутску употребу, гурјун
балзам за медицинску употребу, екстракти хмеља за
фармацеутску употребу, рицинусово уље за
медицинску употребу, хидроген пероксид за
медицинску употребу, јод за фармацеутску употребу,
јодиди за фармацеутску употребу, алкални јодиди за
фармацеутску употребу, изотопи за медицинску
употребу, дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу, пелене за инконтиненцију,
биолошки препарати за употребу у ветерини,
хемијски препарати за медицинску употребу,
хемијски препарати за ветеринарску употребу,
хемијски реагенси за медицинску или ветеринарску
употребу, препарати за чишћење контактних сочива,
дијастазе за медицинску употребу, биљна влакна,
дијететска, ензими за медицинску употребу, ензими
за ветеринарску употребу, ензимски препарати за
медицинску употребу, ензимски препарати за
ветеринарску употребу, гаћице, упијајуће, за
инконтиненцију, сикативи [средства за сушење] за
медицинску
употребу,
марамице
натопљене
фармацеутским
лосионима,
препарати
микроелемената за људску и животињску употребу,
амино киселине за медицинску употребу, амино
киселине за ветеринарску употребу, грудни улошци
за дојење, кедровина за употребу у одбијању
инсеката, дезинфекциона средства за хемијске
тоалете, рибље брашно за фармацеутску употребу,
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додаци за минералну храну, средства за испирање
уста за медицинске намене, додаци исхрани,
коштани цемент за хируршке и ортопедске сврхе,
тамјан за одбијање инсеката, акарициди [средства
против гриња], антибиотици, средства за смањење
апетита за медицинске сврхе, препарати за
бронходилатацију за чукљеве, молескин за
медицинске сврхе, средства за вагинално испирање
за медицинске сврхе, медицински препарати за раст
косе, стероиди, ађуванти за медицинске потребе,
хируршки имплантати од живих ткива, штитници за
очи за медицинске потребе, кисеоник за медицинске
сврхе, дезодоранси за одећу и текстил, препарати за
дезодорисање ваздуха, прeпарати за туширање за
медицинску намену, матичне ћелије за медицинске
намене, матичне ћелије за ветеринарске намене,
културе биолошких ткива за медицинске намене,
културе биолошких ткива за ветеринарске намене,
расхладни спрејеви за медицинске намене,
лубриканти за личну сексуалну потребу, алое вера
препарати за фармацеутске намене, бисерни прах за
медицинску намену, препарати за смањење
сексуалне активности, пелене за бебе, пелене-гаћице
за бебе, медицински препарати за испирање очију,
таблете за смањење апетита, таблете за мршављење,
таблете за тамњење коже, таблете антиоксиданти,
дијететски додаци за животиње, беланчевине као
дијететски додаци, семе лана као додатак исхрани,
ланено семе као додатак исхрани, уље од семена
лана као додатак исхрани, уље од ланеног семена као
додатак исхрани, пшеничне клице као додатак
исхрани, квасац као додатак исхрани, матични млеч
као додатак исхрани, прополис за фармацеутску
употребу, прополис као додатак исхрани, полен као
додатак исхрани, ензими као додатак исхрани,
глукоза као додатак исхрани, лецитин као дијететски
додатак, алгинати као дијететски додаци, алгинати за
фармацеутске намене, казеин као додатак исхрани,
протеини као додатак исхрани, протеински додаци
исхрани за животиње, реагенсни папир за
медицинску намену, алкохол за фармацеутске
намене, пестициди, пелене за кућне љубимце,
дезинфекциона средства, хируршки лепкови,
дијагностички реагенсни, биомаркери за медицинску
употребу, препарати за третман акни, медицинска
храна за животиње, дијагностички препарати за
ветеринарску употребу, ватирани штапићи за
медицинску употребу, млечне формуле за бебе,
млеко у праху за бебе, трансплантати [жива ткива],
колаген за употребу у медицини, биљни екстракти за
фармацеутске намене, фармацеутски препарати,
препарати од микроорганизама за медицинску или
ветеринарску употребу, фитотерапеутски препарати
за медицинске намене, биљни екстракти за
медицинске
намене,
гелови
за
сексуалну
стимулацију,
имуностимулатори,
нутрацеутски
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препарати за терапеутске или медицинске намене,
замрзнута-сушена храна прилагођена за медицинске
сврхе, лиофилизована храна, прилагођена за
медицинске сврхе, дехидрисана храна прилагођена за
медицинске
сврхе,
хомогенизована
храна
прилагођена за медицинске сврхе, унапред напуњени
шприцеви за медицинске намене, замрзнуто-сушено
месо
прилагођено
за
медицинске
намене,
лиофилизовано месо прилагођено за медицинске
намене,
дехидрисано
месо
прилагођено
за
медицинске
намене,
реагенсни
папир
за
ветеринарску намену, адстригенти за медицинске
намене, медицинска средства за чишћење зуба,
средства за уклањање вашки [педикулициди],
шампони за уклањање вашки, инсектицидни
шампони за животиње, инсектицидне ветеринарске
купке, антибактеријски сапуни, антибактеријска
средства за прање руку, медицински лосиони за
после бријања, медицински шампони, медицинска
средства за хигијену, медицински лосиони за косу,
медицински шампони за суво прање, медицински
шампони за кућне љубимце, дезинфекциони сапуни,
медицински сапуни, свеће за масажу за терапеутске
намене, акаи прах као додатак исхрани, фластери са
витаминским додацима, додаци исхрани са
козметичким дејством, никотинске жваке као помоћ
у одвикавању од пушења, никотински фластери као
помоћ у одвикавању од пушења, капсуле од
дендримера за фармацеутске препарате, хемијски
препарати за третирање болести житарица, дермални
филери за убризгавање наруквице натопљене
репелентима против инсеката.
Кл. 10: трбушни појасеви, хипогастрични појасеви,
трбушни корсети, душеци за порођај, слушна
помагала, слушне трубе, хватаљке, хируршке игле за
медицинску употребу, игле за зашивање, хируршке,
песари за контрацепцију и подржавање материце,
апарати за терапију топлим ваздухом, вибратори
топлим ваздухом за медицинску употребу, помични
чаршави за болесничке кревете, чаршави за
инконтиненцију, катетери, радијумске цеви за
медицинску употребу, прстенови за правилно
ницање зуба, глодалице, повези за зглобове,
анатомски, потпорни завоји, шине, хирушке, завоји
[еластични], галвански појасеви за медицинску
употребу, рендгенски апарати за медицинску
употребу, медицинске гуске и лопате, посуде за
медицинску употребу, инструменти за порођај стоке,
флашице за храњење, флашице за бебе, хируршки
ножеви, скалпели, чизме за медицинску употребу,
хируршки катетери и сонде, пљуваонице за употребу
у медицини, катгут [хируршки конац], транспортна
носила са точкићима, транспортни кревети са
точкићима, болничка носила, ортопедски артикли,
утезни бандажи, стезници за килу, подупирачи свода
стопала за обућу, психијатријске кошуље, каниле –
ЗИС / RS / IPO
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цевчице, рукавице за медицинску употребу, апарати
за прање телесних шупљина, појасеви за медицинске
сврхе, труднички појасеви, ортопедски појасеви,
ортопедски каишеви, зубарске столице, клешта за
кастрацију, електрични јастуци за грејање, за
медицинску употребу, електрични термофори,
подлоге, за медицинску употребу, ортопедска обућа,
вештачки зуби, хируршки сунђери, хируршки
апарати и инструменти, кутије за инструменте које
користе лекари, хируршки конац, апарати за
анестезију, хируршке маказе, термоелектрични
завоји [хируршки], компресори [хируршки], капаљке
за употребу у медицини, ножеви за курје очи,
апарати за естетску масажу, јастуци за употребу у
медицини, хируршки прибор, инкубатори за
медицинску употребу, кашике за давање лека,
стругачи за језик, штапићи за чишћење ушију,
стоматолошке бушилице, зубарски апарати и
инструменти, игле за вештачке зубе, вештачки зуби,
зубне протезе, ланцете, ножићи, огледала за зубаре,
штитници за прсте, напрсци, за употребу у
медицини, шприцеви за инјекције, дренажне цеви за
медициснку употребу, водене вреће за медицинску
употребу, радиолошки екрани за медицинску
употребу, електрокардиографи, пипаљке [сонде] за
медицинску употребу, пумпе за медицинску
употребу, апарати за тестирање крви, фотеље за
употребу у медицини или стоматологији, бочице са
капаљком за употребу у медицини, форцепс,
порођајна клешта, галвански терапеутски уређаји,
рукавице за масажу, гастроскопи, вреће са ледом за
медицинску употребу, хемоцитометри, водени
кревети за медицинску употребу, хиподермички
шприцеви – шприц за ињекције, улошци за трбух,
инхалатори, убризгивачи за медицинску употребу,
успављујући јастуци за несаницу, уролошки апарати
и инструменти, инсуфлатори за удисање, апарати за
клистирање за медицинску употребу, лампе са
ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу,
ласери за медицинску употребу, пумпице за дојиље,
лампе за медицинску употребу, распршивачи за
медицинску употребу, посуде за урин, вештачке
вилице, маске за анестезију, апарати за масажу,
медицински апарати и инструменти, посуде за
примену лекова, кутије прилагођене за медицинске
инструменте, вештачки удови, хируршка огледала,
намештај посебно направљен у медицинске сврхе,
акушерски
апарати,
појасеви
за
пупак,
офталмометри, офталмоскопи, справе за заштиту
слуха, вештачка кожа за употребу у хирургији,
гумене навлаке [ножице] за штаке, инструменти за
давање тврдих лекова животињама, ветеринарски
инструмент
за
давање
пилула,
кондоми,
сфигмоманометар, мерач крвног притиска, апарати
за мерење крвног притиска, кварцне лампе за
медицинску употребу, апарати и инсталације за
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производњу рендгенског зрачења за медицинску
употребу, рендгенски снимци за медицинску употребу,
радиолошки апарати за медицинску употребу,
радиотерапеутски апарати, апарати за оживљавање,
рендгенске цеви, за медицинску употребу, опрема за
заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску
употребу, респиратори за вештачко дисање, апарати за
вештачко дисање, тестере за хируршку употребу,
вештачке дојке, шприцеви за материцу, вагинални
шприцеви, стетоскопи, варалице [цуцле] за бебе, цуцле
за бебе, улошци за равне табане, апарати за лечење
глувоће, суспензиони завоји, хируршки материјали за
зашивање, операциони столови, трокари, уролошке
сонде, уролошки шприцеви, посуде за испуштање крви,
ветеринарски апарати и инструменти, вибратори за
лежајеве, апарати за вибромасажу, вештачке очи,
аеросолни распршивачи за медицинску употребу,
потпорни јастуци на надувавање, за медицинску
употребу, јастуци на надувавање за медицинску
употребу, душеци на надувавање за медицинску
употребу, шприцеви за медицинску употребу,
еластичне чарапе за хируршку употребу, чарапе за
проширене вене, штаке вентили за флашице за
храњење, цуцле за флашице за бебе, ортопедски
ђонови, стерилни чаршафи [хируршки], кревети
направљени посебно за медицинску употребу,
електроде за медицинску употребу, појасеви,
електрични, за медицинску употребу, апарати за
физичке вежбе за медицинску употребу, инкубатори за
бебе, четке за чишћење телесних шупљина, зубарски
апарати, електрични, апарати за тестирање, за
медицинску употребу, апарати који се користе у
медицинским анализама, филтери за ултра-љубичасте
зраке за медицинску употребу, апарати за
надимљавање за медицинску употребу, корсети за
медицинску употребу, контрацептивна средства, која
нису хемикалије, ћебад, електрична, за медицинску
употребу, протезе за косу, бандажери за колена,
ортопедски, стезници за колена, ортопедски, очне
протезе [сочива] за хируршку уградњу, сочива [очне
протезе] за хируршку уградњу, антидекубитне подлоге,
физиотерапеутски апарати, спирометри [медицински
апарати], термометри за медицинску употребу, игле за
акупунктуру, специјална одећа за операционе сале,
дијагностички апарати за медицинску употребу,
електрични инструменти за акупунктуру, срчани
пејсмејкери, дизалице за инвалиде, маске које користи
медицинско особље, гипсани завоји за употребу у
ортопедији, хируршки стерилни прекривачи, хируршки
импланти од вештачких материјала, топлотна паковања
за прву помоћ, столице са отвором за уметање, ноћне
посуде, дефибрилатори, дијализатори, медицински
водећи конац, ортодонтски апарати, апарати за
истезање у медицинске сврхе, посебни контејнери за
медицински отпад, бандажери [потпорни завоји],
врећице за вагинално испирање, лутке за одрасле [секс
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лутке], уређаји за микродермоабразију, уређаји за
рехабилитацију тела за медицинске намене, мерачи
пулса, стентови, чепови за уши [заштита за уши],
индикаторске траке за мерење температуре за
медицинске намене, ходалице за слабо покретне особе,
томографи за медицинске сврхе, уређаји за третирање
акни, чешљеви за вашке, четвороножни штапови за
медицинске сврхе, ендоскопске камере за медицинске
сврхе, апарати за праћење откуцаја срца, компресиона
одећа,
секс-играчке,
стимулатори
мозга,
имплантабилни уређаји за поткожно давање лека,
биоразградиви имплантати за фиксирање костију,
штапићи за преглед грла за медицинске намене, носни
аспиратори, штитници за зубе за стоматолошке намене,
менструалне чашице, респираторне маске за вештачко
дисање, ортодонтске гумице, уређаји за анализу,
идентификације бактерија за медицинске намене,
апарати за ДНК и РНК тестове за употребу у медицини,
апарати за обнављање матичних ћелија за употребу у
медицини, монитори телесне масноће, апарати за
одређивање телесног састава, сепаратори ножних
прстију за ортопедске намене, антиреуматске
наруквице, антиреуматско прстење, наруквице за
медицинске намене, хируршки роботи, цуцле за
храњење беба, наруквице против мучнине, ходалице са
точкићима за помоћ при кретању, инхалатори са
водоником, апарати за магнетну резонанцу [MRI] за
медицинску употребу,
ваздушни кревети за
медицинску употребу, фластери за хлађење за
медицинску употребу, јастучићи за хлађење за прву
помоћ, носиви ручни писоари, штапови за ходање за
медицинску употребу, роботизована ексоскелетонска
одела за медицинску употребу, акупресурне наруквице,
штипаљке за варалице [цуцле], апарати за мерење
холестерола, хаљине за преглед пацијената,
биомагнетно престење за терапеутске или медицинске
намене, терапеутске маске за лице, масажери за десни
беба, секачи за таблете, апарати за мерење шећера,
лампе за медицинске намене.
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12/19, Београд-Стари Град, RS
(540)

(531) 27.05.01
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 77628
(210) Ж- 2019-737

(181) 20.05.2029.
(220) 20.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Драган Стојиљковић, Омладинских бригада
4/18, 11070 Нови Београд, RS
(540)

Ж
(111) 77630
(210) Ж- 2019-789

(181) 24.05.2029.
(220) 24.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Доо "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б.,
21460 Врбас, RS
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 25: обућа; одећа.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за обућу и
одећу; услуге рекламирања преко интернета.
(111) 77631
(210) Ж- 2019-791
(531) 26.01.18; 26.01.22; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, сива.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 77629
(210) Ж- 2019-788

(181) 23.05.2029.
(220) 23.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona I peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
Београд, RS
(540)

(181) 27.05.2029.
(220) 27.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
I PROMET LEKOVA PHARMAS DOO, Вилине
воде б.б., Београд-Палилула, RS
(540)

ALAPHION
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; санитами 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
пломибрање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 77632
(210) Ж- 2016-1074

(181) 14.06.2026.
(220) 14.06.2016.
(151) 11.09.2019.
(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki,
Itami-shi, Hyogo, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, 11000 Београд
(540)

ТOYO
(531) 05.07.11; 05.07.22; 08.01.22; 26.04.24; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.15
(591) плава, тамно плава, цијан, наранџаста, жута,
црвена, бела, браон, беж, окер, црна.
(511) Кл. 30: слани крекери.

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
аутомобиле; точкови за аутомобиле.
(111) 77633
(210) Ж- 2019-793

(181) 28.05.2029.
(220) 28.05.2019.
(151) 11.09.2019.

(300) 88/255,430 09.01.2019. US.
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(732) Bioverativ Therapeutics Inc., 225 Second
Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

ENJAYMO
(511) Кл. 5: фармацеутски прапарат за лечење
болести хладних аглутинина.
(111) 77634
(210) Ж- 2019-795

(181) 28.05.2029.
(220) 28.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

TRIGZALTO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 77635
(210) Ж- 2019-796

(181) 28.05.2029.
(220) 28.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

VEGDURIS
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(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 77636
(210) Ж- 2019-797

(181) 28.05.2029.
(220) 28.05.2019.
(151) 11.09.2019.

(300) 069592019 20.05.2019. CH.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

RESCUE SHOT
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметика; лосиони за косу; средства за негу зуба;
препарати за чишцење, негу и уљепшавање коже,
власишта и косе; препарати за обликовање фризуре;
препарати за нијансирање, избељивање, фарбање и
бојење косе.
(111) 77637
(210) Ж- 2019-801

(181) 29.05.2029.
(220) 29.05.2019.
(151) 11.09.2019.
(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,
11224 Врчин, RS
(540)

LOTTO
(511) Кл. 5: пестициди.

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Истеком законског рока у периоду од 16.2.2019. до
15.3.2019. године:

Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана
25.02.2019. године.

Жиг рег. бр. 32851 чији је носилац Glaxo
Group Limited, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
02.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 42616 чији је носилац "Habit
Pharm" AD-Fabrika lekova Ivanjica, Prilike bb, 32250
Ivanjica, RS, престао је да важи дана 25.02.2019.
године.

Жиг рег. бр. 32872 чији је носилац Intervet
International B.V. a limited liability company organized
and existing under the laws of Netherlands, Wim de
Korverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, NL, престао је
да важи дана 02.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 44891 чији је носилац
GlaxoSmithKline
Biologicals
S.A.,
RUE
DE
L'INSTITUT 89 B-1330 RIXENSART, BE, престао је
да важи дана 25.02.2019. године.

Жиг рег. бр. 32873 чији је носилац INEOS
ChlorVinyls Limited, Runcorn Site HQ, South Parade,
P.O. Box 9, Runcorn, Cheshire, WA7 4JE, UK, престао
је да важи дана 02.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 44875 чији је носилац Ascom
Network Testing AB, Laboratorgränd 3, 93162
Skellefteå, SE, престао је да важи дана 18.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 45587 чији је носилац MARS,
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US, престао је да важи дана 19.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 42617 чији је носилац "Habit
Pharm" AD-Fabrika lekova Ivanjica, Prilike bb, 32250
Ivanjica, RS, престао је да важи дана 23.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 42830 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 24.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 42829 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 24.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 45495 чији је носилац MARS,
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US, престао је да важи дана 25.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 45585 чији је носилац Wm.
Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 46243 чији је носилац Schibsted
Print Media AS, Akersgata 55, 0180 Oslo, NO, престао
је да важи дана 26.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 45121 чији је носилац
Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover NJ 07936, US, престао је да
важи дана 02.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 44871 чији је носилац DELL INC.,
One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US, престао
је да важи дана 04.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 43046 чији је носилац Hemofarm
Koncern "Zorka-Pharma" a.d. za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda, Hajduk Veljkova b.b., Šabac,
YU, престао је да важи дана 09.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 43047 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 09.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 44916 чији је носилац UNITED
PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., 55 Glenlake
Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, US, престао је
да важи дана 09.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 44982 чији је носилац
PAPASTRATOS CIGARETTE MANUFACTURING
COMPANY, Imeros Topos - Thesi Kororemi, P.O. Box
19 300 Aspropirgos, Attiki, GR, престао је да важи
дана 11.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 45133 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH2000 Neuchatel, CH, престао је да важи дана
11.03.2019. године.
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Жиг рег. бр. 44811 чији је носилац DUNHILL
TOBACCO OF LONDON LIMITED, Globe House, 4
Temple Place, London WC2R 2PG, UK, престао је да
важи дана 11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 60908 чији је носилац FD
Management, Inc. (Delaware corporation), 200 First
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, US,
престао је да важи дана 18.02.2019. године.

Жиг рег. бр. 44812 чији је носилац DUNHILL
TOBACCO OF LONDON LIMITED, Globe House, 4
Temple Place, London WC2R 2PG, UK, престао је да
важи дана 11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59644 чији је носилац UNICHEM
d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, SI, престао је да
важи дана 18.02.2019. године.

Жиг рег. бр. 46186 чији је носилац Turmac
Tobacco Company B.V., Handelsweg 53A, Amstelveen
1181 ZA, NL, престао је да важи дана 11.03.2019.
године.
Жиг рег. бр. 45029 чији је носилац WYETH
HOLDINGS CORPORATION, FIVE GIRALDA
FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940, US,
престао је да важи дана 11.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 44825 чији је носилац FORD
MOTOR COMPANY, The American Road, Dearborn,
Michigan 48121, US, престао је да важи дана
11.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 36133 чији је носилац TDR
D.O.O., ROVINJ,OBALA VLADIMIRA NAZORA
BR.1Hrvatska, HR, престао је да важи дана
23.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 35853 чији је носилац TDR
D.O.O., ROVINJ,OBALA VLADIMIRA NAZORA
1Hrvatska, HR, престао је да важи дана 23.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 35728 чији је носилац TDR
D.O.O., ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA
BR.1Hrvatska, HR, престао је да важи дана
23.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 35037 чији је носилац TDR
D.O.O., ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1,
Hrvatska, HR, престао је да важи дана 23.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 35854 чији је носилац TDR
D.O.O., ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA
1Hrvatska, HR, престао је да важи дана 23.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 60907 чији је носилац FD
Management, Inc. (Delaware corporation), 200 First
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, US,
престао је да важи дана 18.02.2019. године.
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Жиг рег. бр. 60082 чији је носилац STRABAG
d.o.o., Beograd, Antifašističke borbе br. 13a, RS,
престао је да важи дана 19.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59542 чији је носилац
Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover NJ 07936, US, престао је да
важи дана 19.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59537 чији је носилац Visa
International Service Association, 900 Metro Center
Boulevard, M1-11A Foster City, California, 94404, US,
престао је да важи дана 20.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 62070 чији је носилац Visa
International Service Association, 900 Metro Center
Boulevard, M1-11A Foster City, California, 94404, US,
престао је да важи дана 20.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59804 чији је носилац M&I
Systems, Co., Društvo sa ograničenom odgovornošću,
Novi Sad, Ćirila i Metodija 13a, RS, престао је да важи
дана 20.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 61060 чији је носилац "BOMEX
HOLDING" d.o.o., Gavrila Principa 57, Beograd, RS,
престао је да важи дана 20.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 57795 чији је носилац
PharmaSwiss d.o.o., 11000 Beograd, Vojvode Stepe 18,
RS, престао је да важи дана 21.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59543 чији је носилац DA FU
SHENG doo, Jurija Gagarina 89, lokal 96A, Beograd,
RS, престао је да важи дана 21.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59934 чији је носилац "Higlo"
A.D. hladnjača za preradu, skladištenje i promet
poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda,
Stevana
Sremca 8, 24410 Horgoš, RS, престао је да важи дана
21.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 61643 чији је носилац
NEOGRAFIA ŠTAMPARIJA DOO, Lenjinova 120,
21470 Bački Petrovac, RS, престао је да важи дана
21.02.2019. године.
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Жиг рег. бр. 59645 чији је носилац
NEOGRAFIA ŠTAMPARIJA DOO, Lenjinova 120,
21470 Bački Petrovac, RS, престао је да важи дана
21.02.2019. године.

Жиг рег. бр. 59706 чији је носилац Strauss
Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, NL, престао је да важи дана 26.02.2019.
године.

Жиг рег. бр. 59646 чији је носилац
NEOGRAFIA ŠTAMPARIJA DOO, Lenjinova 120,
21470 Bački Petrovac, RS, престао је да важи дана
21.02.2019. године.

Жиг рег. бр. 59548 чији је носилац Miloš
Soldatović, 11000 Beograd, Lješka br. 33, RS, престао
је да важи дана 27.02.2019. године.

Жиг рег. бр. 59647 чији је носилац
NEOGRAFIA ŠTAMPARIJA DOO, Lenjinova 120,
21470 Bački Petrovac, RS, престао је да важи дана
21.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59648 чији је носилац
NEOGRAFIA ŠTAMPARIJA DOO, Lenjinova 120,
21470 Bački Petrovac, RS, престао је да важи дана
21.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59788 чији је носилац DE
AGOSTINI ELLAS MONOPROSOPI ETERIA
PERIORISMENIS EFTHINIS, Leoforos Vouliagmenis
44-46, Athens, GR, престао је да важи дана
21.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59789 чији је носилац DE
AGOSTINI ELLAS MONOPROSOPI ETERIA
PERIORISMENIS EFTHINIS, Leoforos Vouliagmenis
44-46, Athens, GR, престао је да важи дана
21.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59799 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu, promet i usluge "SHENG DA COMPANY"
d.o.o., Jurija Gagarina br. 87, lok. 49, Beograd, RS,
престао је да важи дана 24.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 60095 чији је носилац DE
AGOSTINI ELLAS MONOPROSOPI ETERIA
PERIORISMENIS EFTHINIS, Leoforos Vouliagmenis
44-46, Athens, GR, престао је да важи дана
24.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59503 чији је носилац MG
Technic`s doo, 27. marta 39/47, Beograd, RS, престао је
да важи дана 25.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59464 чији је носилац MARS,
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, VA
22101-3883, US, престао је да важи дана 25.02.2019.
године.
Жиг рег. бр. 59463 чији је носилац PINUS
PLUS DOO NOVI SAD, Novi Sad, Ćirpanova 2/6, RS,
престао је да важи дана 25.02.2019. године.

ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 58068 чији је носилац Monsanto
Tecnology, LLC, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis,
Missouri 63167, US i RAD Neurim Pharmaceuticals
EEC, LTD, 6 Fortuna Court, Calleva Park, Aldermaston,
Berks RG7 8UB, UK, престао је да важи дана
28.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59708 чији је носилац Mitić
Danijela, 11000 Beograd, Trnska 12, RS, престао је да
важи дана 28.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59709 чији је носилац Mitić
Danijela, 11000 Beograd, Trnska 1, RS, престао је да
важи дана 28.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59710 чији је носилац Mitić Danijela,
11000 Beograd, Trnska 12, RS, престао је да важи дана
28.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59711 чији је носилац Mitić
Danijela, 11000 Beograd, Trnska 12, RS, престао је да
важи дана 28.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59712 чији је носилац Mitić
Danijela, 11000 Beograd, Trnska 12, RS, престао је да
важи дана 28.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 59713 чији је носилац Mitić
Danijela, 11000 Beograd, Trnska 12, RS, престао је да
важи дана 28.02.2019. године.
Жиг рег. бр. 57829 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska
industrija
ZDRAVLJE,
akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac ,
RS, престао је да важи дана 04.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 60805 чији је носилац Human
Capital d.o.o., Novi Sad, Bulevar cara Lazara 94, RS,
престао је да важи дана 04.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 61342 чији је носилац "MONUS"
d.o.o., Beograd - Zemun, Aleksandra Dubčeka 14, RS,
престао је да важи дана 04.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 61343 чији је носилац "MONUS"
d.o.o. , Beograd - Zemun, Aleksandra Dubčeka 14, RS,
престао је да важи дана 04.03.2019. године.
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Жиг рег. бр. 59998 чији је носилац "LIBELA
HMB" d.o.o., Cerski venac br. 5, Čukarica, Beograd, RS,
престао је да важи дана 04.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 60004 чији је носилац SKKR
"PIONIR", Muratović Muamer, Novi Pazar, Mur bb.,
RS, престао је да важи дана 07.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59602 чији је носилац PRVA
Televizija d.o.o., Autoput 22, Beograd, Zemun, RS,
престао је да важи дана 05.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 60005 чији је носилац Vladimir
Melentijević, 11000 Beograd, Njegoševa 82, RS,
престао је да важи дана 07.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59999 чији је носилац NUFARM,
28 boulevard Camelinat, 92230 Gennevilliers, FR,
престао је да важи дана 05.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59611 чији је носилац Georg
Gavrilović, Ilica 8, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 10.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 60000 чији је носилац Javno
preduzeće Službeni glasnik, 11000 Beograd, Kralja
Milutina br. 27, RS, престао је да важи дана
05.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59613 чији је носилац New
Horizons Education Corporation, 1900 S. State College
Blvd, Anaheim, CA 92806, US, престао је да важи
дана 11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 60002 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 06.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59614 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 60001 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A. , , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 06.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59615 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59605 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 06.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59965 чији је носилац Farma Plus
d.o.o., Birčaninova 25, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59606 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 06.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59616 чији је носилац
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd., 4-1-23,
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана
11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59608 чији је носилац MAGINUS
DOO za usluge reklame i propagande i trgovinu, Kneza
Višeslava 3/11, Beograd-Čukarica, RS, престао је да
важи дана 06.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 60169 чији је носилац Preduzeće za
promet
i
pružanje
poslovnih
usluga
"DECCO
INTERNATIONAL" d.o.o., 11000 Beograd, Milorada
Jovanovića 5, RS, престао је да важи дана 07.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 58889 чији је носилац H.I.
"ZAŠTITA BILJA" d.o.o., Topličkog partizanskog
odreda 151, 18250 Niš, RS, престао је да важи дана
07.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 60003 чији је носилац Mešovito
društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
usluge "ANTAMEDIA", 11000 Beograd, Nebojšina 30,
RS, престао је да важи дана 07.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59609 чији је носилац Žarko
Simić, 11000 Beograd, Ilije Petrovića 19, RS, престао је
да важи дана 07.03.2019. године.
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Жиг рег. бр. 59617 чији је носилац
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd., 4-1-23,
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана
11.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59618 чији је носилац MITSUBISHI
KAGAKU MEDIA CO., Ltd., 4-1-23, Shiba, Minato-ku,
Tokyo, JP, престао је да важи дана 11.03.2019.
године.
Жиг рег. бр. 59619 чији је носилац
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd., 4-1-23,
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана
11.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59620 чији је носилац
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd., 4-1-23,
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана
11.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59621 чији је носилац
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd., 4-1-23,
ЗИС / RS / IPO
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Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана
11.03.2019. године.

d.o.o., 11160 Beograd, Murmanska 1b, RS, престао је
да важи дана 13.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59622 чији је носилац
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd., 4-1-23,
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана
11.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59756 чији је носилац ALPHA
BANK А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR,
престао је да важи дана 13.03.2019. године.

Жиг рег. бр. 59625 чији је носилац Ljiljana
Koković, 11090 Beograd, Patrijarha Joanikija 24/13, RS,
престао је да важи дана 11.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59626 чији је носилац "NPCO"
doo Društvo za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim i
gasovitim gorivima, 11070 Novi Beograd, Omladinskih
brigada 90b, RS, престао је да важи дана 12.03.2019.
године.
Жиг рег. бр. 59629 чији је носилац Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug,
CH, престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59630 чији је носилац Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug,
CH, престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59631 чији је носилац Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug,
CH, престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59632 чији је носилац "LLP
INTERMARK ENTERAIN MENT GROUP" d.o.o.,
11000 Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 54,
RS, престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 61038 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju meda i proizvoda od meda Biomed

ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 59757 чији је носилац ALPHA BANK
А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR, престао
је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59758 чији је носилац ALPHA
BANK А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR,
престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59759 чији је носилац ALPHA
BANK А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR,
престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59760 чији је носилац ALPHA
BANK А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR,
престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59747 чији је носилац ALPHA
BANK А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR,
престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59749 чији је носилац ALPHA
BANK А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR,
престао је да важи дана 13.03.2019. године.
Жиг рег. бр. 59761 чији је носилац 1. Đurić
Mirko; 2. Nikolić Zoran; 3. Marković Vlade, 1.
Takovska br. 17/16, Čačak; 2. Gospodar Jovanova br. 5,
Čačak; 3. Ljubić polje br. 16, Čačak, RS, престао је да
важи дана 14.03.2019. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.8.2019. до 15.9.2019. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 18514
промењена је у YANMAR CO., LTD.,, 1-32,
Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 20311
промењена је у TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK
CORPORATION) , 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo,
JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 49919
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51543
промењена је у TRAYAL KORPORACIJA AD,
Паруновачка 18в, Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59229
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;

Име или адреса носиоца жига рег. број 20312
промењена је у TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK
CORPORATION) , 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo,
JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60119
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;

Име или адреса носиоца жига рег. број 21153
промењена је у SpePharm IP B.V., Antonio
Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60354
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;

Име или адреса носиоца жига рег. број 41433
промењена је у Bauer Hockey Ltd., 60 rue Jean-PaulCayer, Blainville, Québec J7C 0N9, CA;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60476
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;

Име или адреса носиоца жига рег. број 41827
промењена је у TRAYAL KORPORACIJA AD,
Паруновачка 18в, Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60546
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44181
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
OSVEŽAVAJUĆIH
NAPITAKA,
PLASTIČNE
AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO
BUJANOVAC, Industrijska zona bb, 17520 Bujanovac,
RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61530
промењена је у "BOMANITE INTERNATIONAL
LIMITED", THE EXCHANGE 5 BANK STREET
BURY BL9 0DN UNITED KINGDOM, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45211
промењена је у Meteor Grupa - Labud d.o.o., Radnička
cesta 173/r, Zagreb, HR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45806
промењена је у Vita-Mix Holdings Company (Delaware
corporation), 8615 Usher Road, Olmsted Township,
Ohio 44138, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 45994
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
OSVEŽAVAJUĆIH
NAPITAKA,
PLASTIČNE
AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO
BUJANOVAC, Industrijska zona bb, 17520 Bujanovac,
RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 61556
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62376
промењена је у Društvo za proizvodnju osvežavajućih
napitaka, plastične ambalaže i mineralne vode HEBA
DOO Bujanovac, Industrijska zona bb, 17520
Bujanovac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62542
промењена је у Društvo za proizvodnju osvežavajućih
napitaka, plastične ambalaže i mineralne vode HEBA
DOO Bujanovac, Industrijska zona bb, Bujanovac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63194
промењена је у Vita-Mix Holdings Company (Delaware
ЗИС / RS / IPO
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corporation), 8615 Usher Road, Olmsted Township,
Ohio 44138, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64574
промењена је у УДРУЖЕЊЕ У КРУГУ ЗНАЊА,
Радничка 20, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65174
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65375
промењена је у Društvo za proizvodnju osvežavajućih
napitaka, plastične ambalaže i mineralne vode HEBA
DOO Bujanovac, Industrijska zona bb, Bujanovac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65512
промењена је у Astellas Pharma Inc., 5-1, NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65746
промењена је у Društvo za proizvodnju osvežavajućih
napitaka, plastične ambalaže i mineralne vode HEBA
DOO Bujanovac, Industrijska zona bb, Bujanovac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66276
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66277
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67101
промењена је у British American Tobacco (Brands)
Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE
19808-1674, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67724
промењена је у Društvo za proizvodnju osvežavajućih
napitaka, plastične ambalaže i mineralne vode HEBA
DOO Bujanovac, Industrijska zona bb, Bujanovac, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69058
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 70644
промењена је у Valeant Pharma Poland sp. z.o.o., ul.
Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszow, PL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 70648
промењена је у Valeant Pharma Poland sp. z.o.o., ul.
Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, PL;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 70692
промењена је у Valeant Pharma Poland sp. z.o.o., ul.
Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, PL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71269
промењена је у METCO DOO Beograd, Bulevar
oslobođenja 267/4, 11000 Beograd, 18000 Ниш, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72232
промењена је у SUN STARS & SONS PTE. LTD.,, 81
Anson Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73907
промењена је у Društvo za proizvodnju osvežavajućih
napitaka, plastične ambalaže i mineralne vode HEBA DOO
Bujanovac, Индустријска зона бб, Бујановац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73908
промењена је у Društvo za proizvodnju osvežavajućih
napitaka, plastične ambalaže i mineralne vode HEBA
DOO Bujanovac , Индустријска зона бб, Бујановац,
RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74301
промењена је у SUN STARS & SONS PTE LTD.,, 81
Anson Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74433
промењена је у Whitford Worldwide Company, LLC,
47 Park Avenue, Elverson, Pennsylvania 19520, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74685
промењена је у SUN STARS & SONS PTE LTD.,, 81
Anson Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74790
промењена је у Sun Stars & Sons Pte. Ltd., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76263
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
OSVEŽAVAJUĆIH
NAPITAKA,
PLASTIČNE
AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO
BUJANOVAC, Индустријска зона бб, Бујановац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76265
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
OSVEŽAVAJUĆIH
NAPITAKA,
PLASTIČNE
AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO
BUJANOVAC, Индустријска зона бб, Бујановац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76278
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
OSVEŽAVAJUĆIH
NAPITAKA,
PLASTIČNE
AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO
BUJANOVAC, Индустријска зона бб, Бујановац, RS;
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Ж
Име или адреса носиоца жига рег. број 76279
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
OSVEŽAVAJUĆIH
NAPITAKA,
PLASTIČNE
AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO
BUJANOVAC, Индустријска зона бб, Бујановац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77338
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
OSVEŽAVAJUĆIH
NAPITAKA,
PLASTIČNE
AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO
BUJANOVAC, Индустријска зона бб, Бујановац, RS;
Промена пренос права
За жиг бр. 41433 извршен је пренос на
9990089 Canada Inc., 60 rue Jean-Paul-Cayer,
Blainville, Québec J7C 0N9, CA;
За жиг бр. 41433 извршен је пренос на
Performance Sports Group Ltd.,60 rue Jean-Paul-Cayer,
Blainville, Québec J7C 0N9, CA;
За жиг бр. 45211 извршен је пренос на Labud
d.o.o.,, Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR;
За жиг бр. 45806 извршен је пренос на VitaMix Management Corporation (Delaware corporation),
8615 Usher Road, Olmsted Township, Ohio 44138, US;
За жиг бр. 63194 извршен је пренос на VitaMix Management Corporation (Delaware corporation),
8615 Usher Road, Olmsted Township, Ohio 44138, US;
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За жиг бр. 64574 извршен је пренос на
Александра (Филип) Лукић, Богдана Шупута бр. 21,
21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 65512 извршен је пренос на Otsuka
Chemical Co., Ltd., 3-2-27, Ote-Dori, Chuo-Ku, OsakaShi, Osaka, JP;
За жиг бр. 67711 извршен је пренос на Goran
Bogićević PR, Bionys Bogi, Nikole Pašića 22, 11319
Krnjevo, RS;
За жиг бр. 70644 извршен је пренос на
PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5А, 11080
Београд, RS;
За жиг бр. 70648 извршен је пренос на
PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм 5A, , 11080
Београд, RS;
За жиг бр. 70692 извршен је пренос на PharmaSwiss
d.o.o. , Батајнички друм 5A, , 11080 Београд, RS;
За жиг бр. 71269 извршен је пренос на Inagro
doo Beograd, ul. Mite Binjiša, Surčin, 11000 Beograd,
RS;
За жиг бр. 74433 извршен је пренос на
Chestnut Merger Sub, LLC, One PPG Place, Pittsburgh,
Pennsylvania 15272, US;
За жиг бр. 75487 извршен је пренос на
QUICKBUY doo Beograd, Војвођанска 390 б,
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 30/2019 – 34/2019 (8.8.2019 – 5.9.2019.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1480769
(151) 24.05.2019
(540)

(540)

Sensory
(732) Meditrade GmbH
(511) 09 10 21
(732) SINOS
BAUCHEMIE GMBH
(511) 01 02 37

(732) KIKU Srl-GmbH
(511) 31
(111) 1480806
(151) 08.02.2019
(540)

(540)

(111) 1480824
(151) 10.12.2018
(540)

(732) PATANJALI
AYURVED LIMITED
(511) 25

(111) 1480855
(151) 03.06.2019
(540)

(732) Japan Tobacco Inc.
(511) 34
(111) 1480861
(151) 19.06.2019
(540)

(111) 1480836
(151) 12.06.2019
(540)

(732) SITAM DI E.
PADOVANI E C. S.A.S.
(511) 16
(111) 1480810
(151) 08.05.2019
(540)

MANTU
(732) MANTU GROUP
SA
(511) 09 16 35 36 38
41 42
(111) 1480812
(151) 29.01.2019

ЗИС / RS / IPO

TESLA
HYPERLIGHT
(732) Fieldpoint (Cyprus)
Limited
(511) 09 10 25
(111) 1480841
(151) 10.12.2018
(540)

(732) PATANJALI
AYURVED LIMITED
(511) 29
(111) 1480845
(151) 17.06.2019

(732) Beiersdorf AG
(511) 01 03
(111) 1480873
(151) 17.05.2019
(540)

(732) Arysta LifeScience Inc.
(511) 01
(111) 1480898
(151) 26.06.2019
(540)

LiiS
(732) KT & G
CORPORATION
(511) 11 34
(111) 1480911
(151) 10.04.2019
(540)

AKTIVA
SKUPINA
(732) AKTIVA
SKUPINA poslovne
storitve d.o.o.
(511) 35 36 45
(111) 1480922
(151) 18.03.2019
(540)

(732) Richter Gedeon
Nyrt.
(511) 05

(732) HANERGY COINNO MOBILE
ENERGY
INVESTMENT CO.,
LTD.
(511) 11 28 36

(111) 1480876
(151) 11.06.2019
(540)

(111) 1480933
(151) 24.05.2019
(540)

CATARON

ROYALTAC
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(732) BETTER WAY
(THAILAND)
COMPANY LIMITED
(511) 03
(111) 1480939
(151) 14.03.2019
(540)

ONESAIT
(732) Indra Sistemas,
S.A.
(511) 09 42
(111) 1480945
(151) 13.06.2019
(540)

(732) BUGUN FNC Co.,
Ltd.
(511) 03
(111) 1480950
(151) 09.05.2019
(540)

(540)

(540)

COPPER DOG
(732) Copper Dog
Whisky Limited
(511) 33

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

(111) 1480963
(151) 10.12.2018
(540)

(111) 1481058
(151) 14.06.2019
(540)

(732) PATANJALI
AYURVED LIMITED
(511) 31
(111) 1480966
(151) 29.01.2019
(540)

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

(732) SINOS
BAUCHEMIE GMBH
(511) 01 02 37
(111) 1481004
(151) 09.05.2019
(540)

(111) 1480962
(151) 19.06.2019

138

(111) 1481096
(151) 17.06.2019
(540)

(732) JIANGMEN
SKYRAY
ELECTRONICS CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1481198
(151) 19.04.2019
(540)

(732) SITENG
ELECTRONICS
CO.,LTD.
(511) 09
(111) 1481113
(151) 04.04.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1481218
(151) 26.06.2019
(540)

iLUX
(732) Alcon Inc.
(511) 10

(732) NOVIKO Animal
Health s.r.o.
(511) 05 31
(111) 1481008
(151) 05.04.2019
(540)

(732) Henn GmbH & Co KG.
(511) 06 07 17
(111) 1481141
(151) 05.04.2019
(540)

Avoury
(732) Melitta Single
Portions GmbH & Co. KG
(511) 11 16 21 30

(111) 1480952
(151) 09.07.2019
(540)

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

(732) HAVE&BE CO.,
LTD.
(511) 03

(111) 1481193
(151) 17.06.2019
(540)

SINOS

(732) Xiaomi Inc.
(511) 08 14 16 24
(111) 1480951
(151) 09.07.2019
(540)

Dr.Jart+ Vital
Hydra Solution

(732) SHANGHAI
BAIFENG
INVESTMENT CO.,
LTD.
(511) 03

(732) Guangzhou
Zhongdai Decorative
Building Materials Co.,
Ltd.
(511) 02 03 06 07 08
09 11 12 18 19 22 24 28
(111) 1481051
(151) 19.04.2019

(111) 1481172
(151) 26.06.2019
(540)

(111) 1481222
(151) 17.06.2019
(540)

(732) ZHEJIANG
REFINE WUFU AIR
TOOLS CO., LTD.
(511) 07
(111) 1481226
(151) 11.10.2018
(540)

Confidence in
Tomorrow
(732) EULER HERMES
GROUP
(511) 35 36 45
(111) 1481236
(151) 09.07.2019
ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) DIMITAR
LUDMILOV
TRIFONOV
(511) 03 18 25

(732) YANGZHOU
PESITRO
HEALTHCARE
PRODUCTS CO., LTD.
(511) 03

(111) 1481315
(151) 05.04.2019
(540)

(111) 1481259
(151) 18.06.2019
(540)

(732) Xiaomi Inc.
(511) 09 14 28 35
(111) 1481334
(151) 14.12.2018
(540)

(111) 1481275
(151) 30.04.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1481296
(151) 14.06.2019
(540)

MABRO

ЗИС / RS / IPO

(732) SHENZHEN IVPS
TECHNOLOGY
CO.,LTD.
(511) 34

(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1481381
(151) 29.04.2019
(540)

SVELTUS
(732) SVELTUS
(511) 16 18 25 27 28
35 41

(732) Danstar Ferment AG
(511) 05 30

(732) YANGZHOU
PESITRO
HEALTHCARE
PRODUCTS CO., LTD.
(511) 21

Freecool

SKECHERS CALI
WEAR

R0052

(111) 1481261
(151) 09.07.2019
(540)

(540)

(111) 1481380
(151) 10.07.2019
(540)

(111) 1481256
(151) 17.06.2019
(540)
(732) BeiJing
HuangJiHuang
Restaurant Management
Co., Ltd
(511) 43

Ж

(732) ACPS Automotive
GmbH
(511) 08 09 12 18

(111) 1481393
(151) 29.04.2019
(540)

(732) Hechenbichler
GmbH
(511) 01

(732) SVELTUS
(511) 16 18 25 27 28
35 41

(111) 1481363
(151) 08.05.2019
(540)

(111) 1481394
(151) 29.04.2019
(540)

(732) C.P.C. Сreative
Perfume Company
Holding SA
(511) 03 04

(111) 1481417
(151) 02.07.2019
(540)

lil vapor
(732) KT & G
CORPORATION
(511) 11 34
(111) 1481435
(151) 10.07.2019
(540)

CALI WEAR
(732) Skechers U.S.A.,
Inc. II
(511) 25
(111) 1481464
(151) 24.04.2019
(540)

(732) PIRELLI TYRE
S.p.A.
(511) 12
(111) 1481467
(151) 22.02.2019
(540)

(111) 1481353
(151) 04.06.2019
(540)

MODEST
MIMOSA

(732) ALCHEM
INTERNATIONAL
PRIVATE LIMITED
(511) 05

ELASTI'RING

(732) GUANG DONG
WINSING COMPANY
LIMITED
(511) 28 41
(111) 1481475
(151) 14.12.2018
(540)

(732) SVELTUS
(511) 16 28 35
(111) 1481413
(151) 16.04.2019
(540)

(111) 1481364
(151) 10.05.2019
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(732) ACPS Automotive
GmbH
(511) 08 09 12 18

(540)

(111) 1481484
(151) 27.06.2019
(540)

TIMELESS NAPA
VALLEY

(732) PERFEXIM
BRANDING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 06 07 08 09 11
17 18 19 25

(732) Silver Oak Wine
Cellars, LLC
(511) 33

(111) 1481589
(151) 17.01.2019
(540)

(111) 1481495
(151) 30.04.2019
(540)

(732) Házisweets Kft
(511) 30 35
(111) 1481514
(151) 16.04.2019
(540)

(111) 1481590
(151) 16.05.2019
(540)

(111) 1481529
(151) 02.11.2018
(540)

Rein medical
(732) Rein Medical
GmbH
(511) 06 09 10 19 20
37 38 42 44
(111) 1481538
(151) 13.02.2019
(540)

URBAN CRUSH
(732) HNC Healthy
Nutrition Company
GmbH
(511) 21 29 30 32
(111) 1481555
(151) 10.04.2019
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Mystic Dragon
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09
(111) 1481621
(151) 20.05.2019
(540)

Skull Shock

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1481660
(151) 20.06.2019
(540)

MK-DENT
(732) MK-dent GmbH
(511) 07 10
(111) 1481689
(151) 09.07.2019
(540)

(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09
(732) Hristo Vasilev
Petrov
(511) 06 09 19 20 24

(732) EVAM YAZILIM
DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 09 42

(111) 1481619
(151) 20.05.2019
(540)

(732) KVINT d.o.o.
(511) 09 35 42
(111) 1481591
(151) 20.03.2019
(540)

Blackweld
(732) Einkaufsbüro
Deutscher Eisenhändler
GmbH
(511) 01 04 06 07 08
09 11
(111) 1481599
(151) 14.06.2019
(540)

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

(111) 1481641
(151) 22.03.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 35 36 38 41
42
(111) 1481650
(151) 20.05.2019
(540)

(732) EXPUR S.A.
(511) 29
(111) 1481651
(151) 15.05.2019
(540)

frostkrone
MAXarella Stick
(732) frostkrone
Tiefkühlkost GmbH
(511) 29 30 43
(111) 1481655
(151) 05.06.2019
(540)

THROWBACK
MOMENTS

(732) CHONGQING
HONGJIANG
MACHINERY CO.,
LTD.
(511) 07
(111) 1481709
(151) 11.03.2019
(540)

Beetrometer
(732) KWS SAAT SE
(511) 07 09 31 42
(111) 1481762
(151) 05.06.2019
(540)

TOX
(732) TOX-DübelTechnik GmbH
(511) 06 20
(111) 1481771
(151) 11.06.2019
(540)

NIVEA MEN
DEEP CONTROL
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1481777
(151) 26.04.2019

ЗИС / RS / IPO
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(540)

Book of Inca
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1481791
(151) 11.06.2019
(540)

GRANNY'S
FINEST
(732) TEEKANNE POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
(511) 30
(111) 1481818
(151) 14.06.2019
(540)

(111) 1481864
(151) 17.05.2019
(540)

(732) GANZHOU
HONG LI FU
FURNITURE CO.,LTD.
(511) 20
(111) 1481897
(151) 11.07.2019
(540)

(732) Shandong Linglong
Tyre Co., Ltd.
(511) 12

Ж
(111) 1481944
(151) 16.01.2019
(540)

(111) 1481972
(151) 22.01.2019
(540)

Klikin
(732) Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana
(511) 09 16 35 36 38
42
(111) 1481984
(151) 20.05.2019
(540)

(111) 1481938
(151) 20.05.2019
(540)

(732) TOMRA
SYSTEMS ASA
(511) 07 09 16 35 36
37 39 40 41 42
(111) 1481856
(151) 05.06.2019
(540)

(732) "Vic. Van
Rompuy" or in short
"Varo" naamloze
vennootschap
(511) 07 09 11 12

(111) 1482034
(151) 25.03.2019
(540)

BEAUTANICALS
(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03

(732) AMINO UP CO.,
LTD.
(511) 01 05 29
(111) 1481996
(151) 04.06.2019
(540)

(732) ANSHAN
HIFICHEM CO., LTD.
(511) 01 02 17 35
(111) 1482048
(151) 15.04.2019
(540)

(732) 24sata d.o.o.
(511) 16 25 38 41
(732)
AGROMEHANIKA,
proizvodnja in trgovina,
Kranj, d.d.
(511) 07 12 35

Internail

ЗИС / RS / IPO

(732) XING SANXING
CLOUD
TECHNOLOGY CO.,
LTD
(511) 06 09

(111) 1482039
(151) 13.05.2019
(540)

(111) 1481941
(151) 04.04.2019
(540)

(111) 1481943
(151) 20.05.2019
(540)
(732) PaySend Group
Limited
(511) 09 36

(111) 1482020
(151) 11.07.2019
(540)

(732) KOMATSU LTD.
(511) 37

(732) Wang Deti
(511) 09
(111) 1481837
(151) 08.02.2019
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 35

(732) Manuela Oettinger
(511) 03

(732) BLACK RED
WHITE SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 20 35
(111) 1482006
(151) 12.06.2019
(540)

(111) 1482068
(151) 07.05.2019
(540)

(732) FERRERO S.P.A.
(511) 30
(111) 1482086
(151) 26.06.2019
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(540)

(540)

LORD OF THE
DANCE
(732) JT International SA
(511) 34
(111) 1482103
(151) 15.07.2019
(540)

(732) Unicorn
Entertainments Inc
(511) 25 41

(732) LANCOME
PARFUMS ET BEAUTE
& CIE
(511) 03
(111) 1482346
(151) 10.05.2019
(540)

(111) 1482256
(151) 17.06.2019
(540)

(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 42
(111) 1482454
(151) 03.06.2019
(540)

CLOSELY
(732) AB Lindex
(511) 25

(732) AIRSCREAM
AUSTRALIA PTY LTD.
(511) 34
(111) 1482106
(151) 21.05.2019
(540)

(111) 1482285
(151) 21.06.2019
(540)

L'OREAL LE
LINER
SIGNATURE

SHARK

(732) L'OREAL
(511) 03

(732) Würth International
AG
(511) 01 06 19 20

(111) 1482290
(151) 02.04.2019
(540)

(111) 1482166
(151) 16.01.2019
(540)

(732) FONDITAL S.P.A.
A SOCIO UNICO
(511) 09 11 37
(111) 1482377
(151) 09.07.2019
(540)

(732) CHEN HAIHUI
(511) 14
(111) 1482389
(151) 23.05.2019
(540)

(732) SDCIC
CONSTRUCTION
GROUP SHARES CO., LTD
(511) 37 42
(111) 1482293
(151) 13.06.2019
(540)
(732) NOVYI DOM
LLC
(511) 02
(111) 1482171
(151) 08.05.2019
(540)

(732) NEUROMOD
DEVICES LIMITED
(511) 10
(111) 1482235
(151) 03.06.2019
142

ROUGE COCO
FLASH
(732) CHANEL
(511) 03
(111) 1482318
(151) 19.06.2019
(540)

TEINT IDOLE
ULTRA
EXTREME WEAR
POWDER

(732) Beijing Syswin
Internet Investment Co.,
Ltd.
(511) 09 35 38 42
(111) 1482455
(151) 11.07.2019
(540)
(732) YODEYMA
PARFUMS, S.L.
(511) 03 35
(111) 1482458
(151) 28.05.2019
(540)

(732) CHINA
TOBACCO HUBEI
INDUSTRIAL CO.,
LTD.
(511) 34
(111) 1482395
(151) 13.06.2019
(540)
(732) LULI GROUP
CO., LTD.
(511) 19
(111) 1482440
(151) 09.07.2019

(732) ZAHONERO
VIRGILI, S.L.
(511) 17 25
(111) 1482465
(151) 22.02.2019
(540)

(732) SLIMWELL
KOZMETİK MEDİKAL
VE SPORTİF
ÜRÜNLER ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03
ЗИС / RS / IPO
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(111) 1482468
(151) 03.06.2019
(540)

(540)

(732) Realme Chongqing
Mobile
Telecommunications
Corp., Ltd.
(511) 18 25 37

OPPO Reno
(732) GUANGDONG
OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATI
ONS CORP., LTD.
(511) 09
(111) 1482504
(151) 23.05.2019
(540)

(732) POSLOVNI
SISTEM MERCATOR,
d.d.
(511) 03 16 24 25 28
29 30 31 32 33
(111) 1482512
(151) 15.05.2019
(540)

RAINBUTTON
(732) Hansgrohe SE
(511) 09 11
(111) 1482525
(151) 15.04.2019
(540)

LVL 8
(732) 24sata d.o.o.
(511) 16 25 38 41
(111) 1482547
(151) 10.05.2019
(540)

(732) Norske Skog AS
(511) 16
(111) 1482549
(151) 10.07.2019
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 1482674
(151) 07.03.2019
(540)

(111) 1482580
(151) 09.07.2019
(540)
(732) GUANGZHOU
HAVIT TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED
(511) 09
(111) 1482552
(151) 28.05.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1482561
(151) 22.01.2019
(540)

NLB Prepaid
(732) Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana
(511) 09 16 35 36 38
42
(111) 1482569
(151) 03.06.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD.
(511) 09 42
(111) 1482583
(151) 21.05.2019
(540)
(732) Huawei
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 42
(111) 1482640
(151) 09.05.2019
(540)

PRISMCNC
(732) Sandvik Machining
Solutions AB
(511) 09 42

(732) Naturland-Verband
für ökologischen
Landbau e.V.
(511) 04 05 19 20 24
29 30 31 32 33 35 41
43 44
(111) 1482730
(151) 15.02.2019
(540)

(732) BIG MARKET
SH.P.K
(511) 35
(111) 1482705
(151) 09.07.2019
(540)

(111) 1482645
(151) 16.05.2019
(540)

Reno
(732) GUANGDONG
OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATI
ONS CORP., LTD.
(511) 09

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennost'yu
"AGIDEL"
(511) 17 19 35

(111) 1482575
(151) 03.06.2019
(540)

(111) 1482669
(151) 19.03.2019
(540)

(732) ZHEJIANG
ZHANGHUA HEALTH
& BEAUTY HAIR
INDUSTRY CO.,LTD.
(511) 03
(111) 1482726
(151) 17.06.2019
(540)

(732) OnTime
Management GmbH
(511) 35 36 38 41
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(732) SHISHI FLYING
WHEEL THREAD CO.,
LTD.
(511) 23

(111) 1482857
(151) 30.05.2019
(540)

(111) 1482738
(151) 26.02.2019
(540)

MULTIPLAST
(732) MULTIPLAST
(511) 16 17 22 35
(111) 1482775
(151) 18.06.2019
(540)

(732) Huawei
Technologies Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1482866
(151) 05.04.2019
(540)

MILLA & MILLI

(732) CONGALSA, S.L.
(511) 29 30
(111) 1482813
(151) 22.05.2019
(540)

(732) AREA COOLING
SOLUTIONS, S.A.
(511) 11
(111) 1482827
(151) 10.05.2019
(540)

(732) Beijing Yongan
Shida Science and
Technology Trading Co.,
Ltd
(511) 09
(111) 1482837
(151) 28.02.2019
(540)

V:tex
(732) VARTEKS PRO
d.o.o. za trgovinu i
usluge
(511) 14 16 18 25
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(732) Mundus viridis
d.o.o.
(511) 20 35 40
(111) 1482869
(151) 19.03.2019
(540)

(540)
(732) GR. SARANTIS
ANONYMI
VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON
ENDYMATON
OIKIAKON &
FARMAKEFTIKON
EIDON
(511) 03

GIORDANI GOLD
ESSENZA
(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03
(111) 1482986
(151) 26.06.2019
(540)

(732) Volvo Truck
Corporation
(511) 12

(111) 1482884
(151) 25.06.2019
(540)

Topaz Companion
(732) Trans-Textil
GmbH
(511) 17 24 25
(111) 1482910
(151) 25.03.2019
(540)

RAZE
(732) Zumtobel Lighting
GmbH
(511) 09 11 42
(111) 1482953
(151) 02.07.2019

(111) 1483055
(151) 22.03.2019
(540)

(111) 1482982
(151) 25.03.2019
(540)

I-SAVE

(732) OnTime
Management GmbH
(511) 35 36 38 41

(732) PYXUS
INTERNATIONAL,
INC.
(511) 09 42 44

(111) 1483000
(151) 26.06.2019
(540)

(732) PYXUS
INTERNATIONAL,
INC.
(511) 09 42 44
(111) 1483085
(151) 05.07.2019
(540)

VIGLESPA
(732) Merck KGaA
(511) 05
(111) 1483097
(151) 22.03.2019
(540)

D13TC
(732) Volvo Truck
Corporation
(511) 12
(111) 1483045
(151) 27.05.2019
(540)

COLONIA
(732) Boris Đurđević
(511) 41
(111) 1483054
(151) 18.03.2019
(540)

SENTRI

(732) PYXUS
INTERNATIONAL,
INC.
(511) 09 42 44
(111) 1483099
(151) 17.05.2019
(540)

(732) YIWU LEOMIX
SANITARY WARES
CO.,LTD
(511) 06 11

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1483102
(151) 22.01.2019
(540)

NLB Pay
(732) Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana
(511) 09 16 35 36 38
42

(732) MALI
INTERNATIONAL
TRANSPORTATION
CO., LTD.
(511) 12
(111) 1483344
(151) 24.07.2019
(540)

(111) 1483141
(151) 20.06.2019
(540)

(111) 1483193
(151) 25.06.2019
(540)

(111) 1483346
(151) 01.07.2019
(540)

Aquair

AQUAPRO
(732) "Aquapro" OOD
(511) 37
(111) 1483227
(151) 29.04.2019
(540)

hitschie's

BARISTA
EDITION
(732) Oatly AB
(511) 29
(111) 1483403
(151) 18.06.2019
(540)

(111) 1483408
(151) 18.06.2019
(540)

PRIMA BELT BY
PROVULCO
(732) PRO.VUL.CO
(511) 07
(111) 1483416
(151) 08.07.2019
(540)

(732) KLET BRDA,
z.o.o. Dobrovo
(511) 33 35 39
(111) 1483445
(151) 17.05.2019
(540)

(732) YIWU LEOMIX
SANITARY WARES
CO.,LTD
(511) 06 11
(111) 1483463
(151) 03.07.2019
(540)

PRECISION30
(732) TEREOS
STARCH &
SWEETENERS
EUROPE
(511) 01 05 30 31
(111) 1483349
(151) 23.07.2019
(540)

(732) SHANGHAI
WORLD-PRO IMPORT
& EXPORT CO., LTD.
(511) 07 08

(732) Hitschler
International GmbH &
Co. KG
(511) 05 30

(111) 1483373
(151) 18.06.2019
(540)

(111) 1483335
(151) 22.07.2019
(540)

(732) Oatly AB
(511) 29

ЗИС / RS / IPO

(540)

(732) Oatly AB
(511) 29

(732) MK-Dent GmbH
(511) 07 10

(111) 1483219
(151) 19.06.2019
(540)

(540)

BARISTA

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

(732) Trans-Textil
GmbH
(511) 09 10 12 17 18
24 25 28

Ж

OAT CUISINE

(111) 1483390
(151) 18.06.2019

(732) Alcon Inc.
(511) 09
(111) 1483420
(151) 02.07.2019
(540)

I & I GUARD
(732) Quadex, LLC
(511) 17
(111) 1483430
(151) 12.07.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1483434
(151) 28.03.2019

(732) Alcon Inc.
(511) 16 41 44
(111) 1483472
(151) 17.06.2019
(540)

MODUL'UP
(732) Forbo Financial
Services AG
(511) 27
(111) 1483489
(151) 25.03.2019
(540)

(732) STYLE PLUS
s.r.o.
(511) 16 35 38 39
(111) 1483496
(151) 03.07.2019
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(540)

(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1483505
(151) 26.02.2018
(540)

MUFC
(732) Manchester United
Football Club Limited
(511) 03 09 14 16 18
20 21 24 25 26 27 28
35 36 38 41 43
(111) 1483513
(151) 27.06.2019
(540)

SISTERLOVE
(732) Bora Creations
S.L.
(511) 03 18 21
(111) 1483576
(151) 17.05.2019
(540)
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 42

(111) 1483651
(151) 08.05.2019
(540)

(732) COGNAC
FERRAND
(511) 33
(111) 1483623
(151) 21.03.2019
(540)

(732) ZYFIRE HOSE
CORPORATION
(511) 17

(732) CMP PHAR.MA
S.R.L.
(511) 07 09 37

(540)

FLAMING
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1483702
(151) 15.07.2019
(540)

(111) 1483657
(151) 03.04.2019
(540)

GOMEZ
(732) GOMEZ Sp. z o.o.
Sp.k.
(511) 35 36 43
(111) 1483665
(151) 05.04.2019
(540)

(732) Buffalo Boots
GmbH
(511) 25
(111) 1483709
(151) 15.04.2019
(540)

(111) 1483629
(151) 18.06.2019
(540)

KOODZA
(732) DECATHLON
(511) 25 28
(111) 1483642
(151) 26.04.2019
(540)

(732) Lumon Invest Oy
(511) 06 19 20 22 24
35 37 42 45
(111) 1483648
(151) 03.04.2019
(540)

(111) 1483606
(151) 15.03.2019
(540)

(732) Mundus viridis
d.o.o.
(511) 20 35 40
(111) 1483675
(151) 22.01.2019
(540)

klikpro
(732) Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana
(511) 09 16 35 36 38 42
(111) 1483686
(151) 30.05.2019
(540)

(732) F. Reyher Nchfg.
GmbH & Co. KG
(511) 06 08 20 35 39
(111) 1483711
(151) 10.06.2019
(540)

JEIO
(732) Bisol Desiderio &
Figli S.r.l.
(511) 33
(111) 1483731
(151) 26.06.2019
(540)

DIGITALFELD
(732) A. Menarini
Industrie Farmaceutiche
Riunite S.r.l.
(511) 09 16 41

(732) Digitalfeld AG
(511) 09 35 38 42
(111) 1483621
(151) 20.06.2019
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(732) ITALCUBE S.R.L.
(511) 30 35 43

(111) 1483701
(151) 19.04.2019

(732) Ace of Spades
Holdings, LLC
(511) 33
ЗИС / RS / IPO
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(111) 1483773
(151) 31.01.2019
(540)

(732) INIM
ELECTRONICS S.r.l.
(511) 09 37 42 45
(111) 1483775
(151) 28.03.2019
(540)

(111) 1483801
(151) 20.06.2019
(540)

Ж
(111) 1483847
(151) 21.12.2018
(540)

(732) ASIA OILS
INVESTMENT PTE.
LTD.
(511) 29

(732) KT & G
CORPORATION
(511) 11 34

(111) 1483806
(151) 13.05.2019
(540)

(111) 1483938
(151) 19.04.2019
(540)

(732) The Sheraton LLC
(511) 20 24 25 39 45
(111) 1483868
(151) 20.12.2017
(540)

Patron
(732) Victorinox Retail
Köln GmbH
(511) 03 08 09 14 18
25
(732) KLET BRDA,
z.o.o. Dobrovo
(511) 33 35 39
(111) 1483777
(151) 28.01.2019
(540)

(111) 1483831
(151) 25.02.2019
(540)

BEAUTY BY
SWEDEN
(732) Oriflame
Cosmetics AB
(511) 03 35
(111) 1483843
(151) 28.03.2019
(540)

(732) W.A.G. payment
solutions, a.s.
(511) 04 09 16 35 36
37 38 39 42 43

(111) 1483881
(151) 18.03.2019
(540)

IPOD
(732) APPLE INC.
(511) 09
(111) 1483911
(151) 13.06.2019
(540)
(732) GUANGZHOU
AOPIYA LEATHER
INDUSTRIAL LLC
(511) 18

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

Knorr-Bremse

ЗИС / RS / IPO

(732) AŽD Praha s.r.o.
(511) 06 07 09 19 37
39 41 42 45

(111) 1483914
(151) 03.05.2019
(540)

(111) 1483795
(151) 08.03.2019
(540)

(732) Knorr-Bremse
Aktiengesellschaft
(511) 07 09 11 12 35
37 38 40 41 42

(540)

(732) KLET BRDA,
z.o.o. Dobrovo
(511) 33 35 39

(111) 1483917
(151) 19.07.2019

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1483947
(151) 19.04.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1483950
(151) 19.04.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1483951
(151) 04.01.2019
(540)

(732) BEIJING
INNOCARE PHARMA
TECH CO., LTD.
(511) 05 35 40 42
(111) 1483959
(151) 08.05.2019
(540)
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(732) MORELLATO
S.p.A.
(511) 09 14
(111) 1483984
(151) 03.07.2019
(540)

(540)

(540)

(732) CHINA
TOBACCO HUBEI
INDUSTRIAL CO., LTD.
(511) 34
(111) 1484050
(151) 05.07.2019
(540)

(732) JIANG SU KUAI
XIN GUANG XUE KE
JI YOU XIAN GONG SI
(511) 09
(111) 1484015
(151) 20.06.2019
(540)

(111) 1484018
(151) 02.07.2019
(540)

(732) KOSMOS
GLOBAL EVENTS, SL
(511) 35 38 41
(111) 1484143
(151) 05.07.2019
(540)

ACTICOR

(732) MELEX sp. z o.o.
(511) 12
(111) 1484060
(151) 24.07.2019
(540)

(732) COGNAC
FERRAND
(511) 33

(540)

(732) HEZE GOFEE
MOTOR CO.,LTD
(511) 07
(111) 1484068
(151) 25.04.2019
(540)

(732) ACTICOR
BIOTECH
(511) 01 05 42

(732) GENÇ
DEĞİRMEN
MAKİNALARI
SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
(511) 07

(732) Molok Oy
(511) 07 20 21 22 37
39 40

(111) 1484196
(151) 03.07.2019
(540)

(111) 1484163
(151) 28.06.2019
(540)

Lexus Self
Charging Hybrid

(732) Alcon Inc.
(511) 10

(732) Trelleborg
Bohemia, a.s.
(511) 12

(111) 1484037
(151) 18.06.2019
(540)

(111) 1484088
(151) 23.11.2018
(540)

(111) 1484166
(151) 12.07.2019
(540)

ByCockpit

(111) 1484048
(151) 24.07.2019

148

(732) Bystronic Laser
AG
(511) 07 09 40 41 42
45
(111) 1484117
(151) 06.08.2018

(111) 1484186
(151) 11.04.2019
(540)

(111) 1484146
(151) 29.04.2019
(540)

(732) TOYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
(511) 12

(732) Limited liability
company «Automobile
plant «GAZ»
(511) 12 16 28 35 37

(732) Bandersnatch
Group, Inc.
(511) 08 09 14 41

(732) Colgate-Palmolive
Company
(511) 03
(111) 1484170
(151) 08.04.2019

(732) CCC.eu Sp. z o.o.
(511) 03 09 14 18 21
25 26
(111) 1484200
(151) 21.06.2019
(540)

(732) ACCESS EQUIP
MOTOS FRANCE
(511) 09 12 25
(111) 1484201
(151) 12.07.2019
(540)

ASCELTA
(732) GW Research
Limited
(511) 05

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1484206
(151) 26.06.2019
(540)

(111) 1484268
(151) 06.06.2019
(540)

Ж
(540)

AKVASWISS
(732) F&I Energy AG
(511) 32

(111) 1484490
(151) 12.06.2019
(540)

(111) 1484426
(151) 02.07.2019
(540)
(732) JT International SA
(511) 34
(111) 1484212
(151) 25.07.2018
(540)

ARKANCE
(732) MONNOYEUR
(511) 09 35 37 38 41
42
(111) 1484222
(151) 02.07.2019
(540)

NIVEA FRESH
BLENDS
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1484235
(151) 14.06.2019
(540)

(732) Technomag AG
(511) 04 09 12 35 36
37 38 39 41 42 45
(111) 1484272
(151) 05.07.2019
(540)

INTECHTRA
(732) Messe München
GmbH
(511) 35 38 41
(111) 1484318
(151) 08.04.2019
(540)

(732) Aktsionernoe
obshchestvo "V.I.P.
Servis"/"V.I.P. Service"
(511) 09 35 36 39 41
42 43
(111) 1484334
(151) 24.06.2019
(540)

(732) monari GmbH
(511) 25 35
(111) 1484241
(151) 28.03.2019
(540)

MEVIUS
(732) Japan Tobacco Inc.
(511) 34
(111) 1484379
(151) 08.04.2019
(540)

(732) Ahold Delhaize
Licensing Sàrl
(511) 30
(111) 1484445
(151) 26.06.2019
(540)

(732) NIPRO
CORPORATION
(511) 05 10 21

ЗИС / RS / IPO

(111) 1484407
(151) 11.07.2019

(111) 1484496
(151) 29.05.2019
(540)

POLY SHEEN
(732) Amann & Söhne
GmbH & Co. KG
(511) 23
(111) 1484488
(151) 29.05.2019
(540)

(732) VIENNA
INSURANCE GROUP
AG Wiener Versicherung
Gruppe
(511) 36
(111) 1484489
(151) 29.05.2019
(540)

(732) VIENNA
INSURANCE GROUP
AG Wiener Versicherung
Gruppe
(511) 36
(111) 1484507
(151) 28.02.2019
(540)

(732) HANZADE
AYAKKABI SANAYI
VE TICARET LIMITED
SIRKETI
(511) 18 25 35
(111) 1484567
(151) 12.06.2019
(540)

LENOVO
TRUSCALE

THE WHEEL OF
TIME
(732) Bandersnatch
Group, Inc.
(511) 09 41

(732) Privatbrauerei Fritz
Egger GmbH & Co KG
(511) 32

(732) VIENNA
INSURANCE GROUP
AG Wiener Versicherung
Gruppe
(511) 36

(732) Lenovo (Beijing)
Ltd.
(511) 42
(111) 1484577
(151) 07.06.2019
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(540)

(732) APPLE INC.
(511) 42
(111) 1484583
(151) 27.06.2019
(540)

(732) SHENZHEN
SMOORE
TECHNOLOGY
LIMITED
(511) 34
(111) 1484597
(151) 24.04.2019
(540)

Infusion
Commander
(732) Trans-Textil
GmbH
(511) 17 24
(111) 1484590
(151) 28.06.2019
(540)

(732) Hipp & Co
(511) 05 29 30 32

(732)
ŞEKEROĞULLARI
KONFEKSİYON
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 18 25 35
(111) 1484593
(151) 15.07.2019
(540)

U SAFE
(732) JORGE
ALBERTO FERREIRA
NORAS
(511) 09 12
(111) 1484594
(151) 23.07.2019
(540)

VAPOPRESSO

150

(732) CANLAR
MEKATRONİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 35
(111) 1484687
(151) 19.02.2019
(540)

(111) 1484620
(151) 23.07.2019
(540)

VAPOPRESSO
(732) SHENZHEN
SMOORE
TECHNOLOGY
LIMITED
(511) 09
(111) 1484622
(151) 25.03.2019
(540)

(111) 1484700
(151) 09.05.2019
(540)

(732) Digisec Nordic IPR
Limited
(511) 35 38 41 42 45
(111) 1484743
(151) 02.04.2019
(540)

OPFEEL

(732) IDEMIA FRANCE
(511) 09 36 38 42
(111) 1484804
(151) 25.06.2019
(540)

touchLAM
(732) GLOBAL
ENERGY
INTERCONNECTION
DEVELOPMENT AND
COOPERATION
ORGANIZATION
(511) 04 09 36 37 39
42
(111) 1484716
(151) 28.03.2019
(540)

(732) ADVANIDE
HOLDINGS PTE. LTD.
(511) 09
(111) 1484824
(151) 10.05.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1484825
(151) 22.07.2019
(540)

(732) STYLE PLUS
s.r.o.
(511) 16 35 38 39
(111) 1484643
(151) 12.02.2019

RichMeetBeautiful

(111) 1484781
(151) 04.04.2019
(540)
(732) SEVEL S.p.A.
(511) 07 09 11 12 28
37

(732) AKTIVA
SKUPINA poslovne
storitve d.o.o.
(511) 35 36 37 39 42
45

(111) 1484727
(151) 08.02.2019
(540)

(732) PROJETCLUB
(511) 09 18 25 28

(111) 1484618
(151) 10.04.2019
(540)

(732) MB97 LIMITED
(511) 36
(111) 1484591
(151) 20.06.2019
(540)

(540)

COLOR AKTIV
(732) Agapova Julia
Igorevna
(511) 03 35 44

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

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1484827
(151) 26.06.2019
(540)
(732) Goldhofer AG
(511) 12
(111) 1484840
(151) 31.05.2019
(540)

(732) Bora Creations S.L.
(511) 03
(111) 1484888
(151) 12.04.2019
(540)

(732) SPORT &
FASHION
MANAGEMENT PTE. LTD.
(511) 06 08 09 11 12
18 21 25 35
(111) 1484918
(151) 07.06.2019
(540)

BALCONI
(732) BALCONI SPA INDUSTRIA
DOLCIARIA
(511) 30
(111) 1484940
(151) 30.07.2019
(540)
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD.
(511) 38
(111) 1484992
(151) 17.04.2019
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03 04 05 09 11
21
(111) 1484895
(151) 04.07.2019
(540)

LOGIC
(732) JT International S.A.
(511) 09 34
(111) 1484901
(151) 15.07.2019
(540)

Duxfree
(732) Trend NewConcept and
Development GmbH
(511) 10 25
(111) 1484905
(151) 14.03.2019
(540)

CYCLOTECH

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 1485004
(151) 15.04.2019
(540)

(732) ANKER
INNOVATIONS
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 07 09 11
(111) 1485045
(151) 28.02.2019
(540)

SPICE&SOUL
(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH &
Co.KG
(511) 06 08 09 16 20
21 24 25
(111) 1485073
(151) 17.06.2019
(540)

(732) LATTERIA
SORESINA SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA
(511) 29 30 35

(732) JIANGXI KANG
QI FURNITURE
CO.,LTD.
(511) 20

(111) 1484998
(151) 29.07.2019
(540)

(111) 1485075
(151) 06.05.2019
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD.
(511) 07 08 11 12 20
21 28

(732) H. Lundbeck A/S
(511) 10
(111) 1485085
(151) 05.02.2019
(540)

(732) Zhuhai YASHA
Bio-Technology
Company Limited
(511) 03 05 10
(111) 1485105
(151) 05.08.2019
(540)

(732) XL Energy
Marketing
(511) 32
(111) 1485112
(151) 09.07.2019
(540)

(732) VivaChek Biotech
(Hangzhou) Co., Ltd.
(511) 01 05 10
(111) 1484999
(151) 08.03.2019
(540)

(540)

SKIN BIO-IDENTIC
(732) Shandong Tengxin
Seal CO., LTD.
(511) 06
(111) 1485083
(151) 18.06.2019

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1485137
(151) 19.07.2019
(540)
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(732) Company "Go
Travel Un Limited"
(511) 35 38 39 41 42
43
(111) 1485164
(151) 13.03.2019
(540)

(111) 1485240
(151) 02.07.2019
(540)

ONAI
(732) Onu Technology,
Inc.
(511) 09 36 42
(111) 1485282
(151) 12.07.2019
(540)

(732) monari GmbH
(511) 25 35
(111) 1485177
(151) 27.02.2019
(540)

(732) Colgate-Palmolive
Company
(511) 03
(111) 1485287
(151) 18.04.2019
(540)

(540)
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 07 08 11 12 20
21 28
(111) 1485366
(151) 10.05.2019
(540)

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

(111) 1485196
(151) 30.07.2019
(540)

(732) YAT VE
OTELCİLİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 29 30 31 32 33
35 43
(111) 1485354
(151) 29.05.2019
(540)

(732) FIDIA
FARMACEUTICI S.p.A.
(511) 05 10

(111) 1485227
(151) 18.04.2019
(540)

(111) 1485355
(151) 12.07.2019
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Konditerskaya fabrika
"POBEDA"
(511) 30

(732) Colgate-Palmolive
Company
(511) 03

152

(111) 1485381
(151) 01.07.2019
(540)

(111) 1485361
(151) 08.03.2019

(111) 1485452
(151) 20.05.2019
(540)

(732) Hemp Factory
GmbH
(511) 05 29 30 31 40
(111) 1485463
(151) 18.07.2019
(540)

NAOS
(732) NAOS
LIGHTHOUSE
(511) 03 05 44
(111) 1485411
(151) 21.05.2019
(540)

WULTRA

(732) YOUON
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 09 12

(732) CERMAT DOO
(511) 30

(111) 1485371
(151) 09.07.2019
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) ERSAŞ
ALÜMİNYUM
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 06 07 19 35 37

(111) 1485441
(151) 19.06.2019
(540)

(732) Wultra s.r.o.
(511) 09 35 42 45
(111) 1485417
(151) 03.04.2019
(540)

(732) Limited liability
company Firm "Biokor"
(511) 05
(111) 1485528
(151) 02.07.2019
(540)

QUAD-CURE
(732) Quadex, LLC
(511) 17
(111) 1485583
(151) 22.05.2019
(540)

(732) Prudence
Development and
Management Corporation
(511) 34

ЗИС / RS / IPO
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(732) TopolWater, s.r.o.
(511) 11
(111) 1485534
(151) 02.07.2019
(540)

(732) KIKU G.m.b.H /
S.r.l.
(511) 29 31 32 33
(111) 1485595
(151) 10.07.2019
(540)

CANTUS
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 20 21
(111) 1485596
(151) 10.07.2019
(540)

(540)

BOXXX
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 11 16 20 21 24
26 27 28 35
(111) 1485618
(151) 26.04.2019
(540)

Ж
(111) 1485702
(151) 09.04.2019
(540)

TEKROCID

(732) Apple Inc.
(511) 38 41

(111) 1485716
(151) 22.05.2019
(540)

(111) 1485791
(151) 24.03.2019
(540)

APPLE
ORIGINALS
(732) Apple Inc.
(511) 38 41
(111) 1485660
(151) 24.04.2019
(540)

HIPP
(732) Hipp & Co
(511) 05 29 30 32
(111) 1485663
(151) 13.06.2019
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 38 41
(732) RAUCH
Fruchtsäfte GmbH
(511) 29 30 32
(111) 1485721
(151) 19.04.2019
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 41 44

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

(111) 1485597
(151) 10.07.2019
(540)

(111) 1485667
(151) 14.06.2019
(540)

(111) 1485747
(151) 09.04.2019
(540)

Xora
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 07 11 20 21 24
27

(732) Svea Ekonomi AB
(511) 09 16 35 36 41
42 45

(111) 1485610
(151) 10.07.2019
(540)

(111) 1485684
(151) 15.07.2019
(540)

(111) 1485611
(151) 10.07.2019

ЗИС / RS / IPO

APPLE TV

(732) TEKRO spol. s r.o.
(511) 05 31

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 19 20 24

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 02 16 20 21

(111) 1485790
(151) 24.03.2019
(540)

(732) HUNAN
JINMOFANG FOOD
CO., LTD.
(511) 29 30

(111) 1485795
(151) 06.06.2019
(540)

(732) Tridonic GmbH &
Co KG
(511) 09 11 42
(111) 1485798
(151) 09.07.2019
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1485830
(151) 11.06.2019
(540)

(111) 1485753
(151) 06.03.2019
(540)

DOYMA
(732) FERRERO
TRADING LUX S.A.
(511) 28 30 41

(732) DOYMA GmbH &
Co
(511) 01 06 11 17 19
35

(732) Peace Out Inc.
(511) 03 05
(111) 1485840
(151) 16.04.2019
153
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(540)

FUNBALL
(732) KITER S.r.l.
(511) 03
(111) 1485870
(151) 31.05.2019
(540)

(111) 1485927
(151) 26.06.2019
(540)

Ancient
Incantations
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28

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

(111) 1485944
(151) 19.03.2019
(540)

(111) 1485876
(151) 27.05.2019
(540)

(732) VISIOMED
(511) 03 05 08 10 21
35

(732) AXENS
(511) 01 09 11 35 37
40 42 45
(111) 1485964
(151) 21.06.2019
(540)

(111) 1485886
(151) 25.06.2019
(540)

HUMILITY

(732) M STRETCH
S.P.A.
(511) 16 17 20
(111) 1485986
(151) 02.07.2019
(540)

(732) LA FEE
(511) 18 25

(732) Ace of Spades
Holdings, LLC
(511) 33

154

APPLE ARCADE
(732)
PLASTOTECNICA
S.P.A.
(511) 16 17
(111) 1486004
(151) 09.05.2019
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 35 41
(111) 1486099
(151) 10.05.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(732) DAL ELEKTRİK
MOTORLARI VE GÜÇ
AKTARIM
SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 07 09
(111) 1486041
(151) 29.05.2019
(540)

VIKING
(732) Joint Stock
Company «Air and Space
Defence Corporation
«Almaz - Antey»
(511) 07 09 12 13 19
35 37 42
(111) 1486065
(151) 23.04.2019
(540)

(111) 1486109
(151) 10.05.2019
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1486134
(151) 16.07.2019
(540)

(732) SOREMARTEC
SA
(511) 30
(111) 1486143
(151) 10.05.2019
(540)

(732) Iskraemeco d.d.
(511) 09 38 42
(111) 1486085
(151) 09.05.2019
(540)

(111) 1485898
(151) 27.06.2019
(540)

LES JUMELLES
D'ARMAND DE
BRIGNAC

(540)

innoxa

(111) 1485953
(151) 06.06.2019
(540)

(732) MIRJAM
POTERBIN
(511) 16 18 25

(540)

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

N1
(732) VARLEPIC
PARTICIPATIONS
(511) 15
(111) 1486001
(151) 14.02.2019

(732) Nobel Biocare
Services AG
(511) 10
(111) 1486097
(151) 26.04.2019

ЗИС / RS / IPO
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 437196
(540)

(732) Crown Technics
LTD
(511) 07 20
(111) 962674
(540)

LILLIPUTIENS
(732) LILLIPUTIENS-LGIFT(S) - CREAGIFTSL-TOY(S) QUALITYTOYS CREATIVTOYS SA
(511) 24 28 35
(111) 540766
(540)

(732) ARCOS
HERMANOS, S.A.
(511) 21
(111) 1121269
(540)

TRUST BLUE
(732) August Rüggeberg
GmbH & Co. KG
(511) 07 08

(111) 640119
(540)

(732) ARCOS
HERMANOS, S.A.
(511) 08
(111) 1235376
(540)

(732) FrieslandCampina
Nederland B.V.
(511) 05 29
(111) 1235377
(540)

(111) 1183808
(540)

(111) 1011795
(540)

PEPTAN
(732) ROUSSELOT B.V.
(511) 01 03 05 29 30
32
(111) 1091552
(540)

(732) Samsung
Electronics Co., Ltd.
(511) 11
(111) 1201546
(540)

GOVERNMENT
(732) RAINBOW
TRADING COMPANY " Ltd.
(511) 34
(111) 1203083
(540)

SIAMP
(732) SIAMP CEDAP
(511) 11

ЗИС / RS / IPO

(111) 1325889
(540)

(732) Shanghai Xijian
Electronic Science and
Technology Co., Ltd
(511) 03
(111) 1360544
(540)

TWIN COOLING
PLUS
(732) INTER IBERIACOMERCIO DE
ALIMENTOS. LDA
(511) 29

(732) PRO.MED.CS
Praha a.s.
(511) 05

(732) Harboes Bryggeri
A/S
(511) 32 33

(732) August Rüggeberg
GmbH & Co. KG
(511) 07 08

(732) Limited Liability
Company "AV 808"
(511) 09

(111) 1292456
(540)

HUSTLER

VERTRAU BLAU

(111) 1150989
(540)

(732) SC IP Limited
(511) 09 16 28 35 41
42

(111) 1322244
(540)

(111) 1129661
(540)

CARCAM
(732) Netlaa
Merkenrecht B.V.
(511) 05 31

(111) 1214488
(540)

(732) FrieslandCampina
Nederland B.V.
(511) 05 29
(111) 1278490
(540)

SEAT ATECA

(732) Noksibcho Aloe
Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1364901
(540)

FLONGLE

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

(732) Oxford Nanopore
Technologies Limited
(511) 01 05 09 10 35
42

(111) 1283380
(540)

(111) 1366649
(540)

BETCONSTRUCT

CellAED
155

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9

Ж
(732) CellAED Life
Saver Pty Ltd
(511) 10
(111) 1374947
(540)

(732) S.C. RAZADI
S.R.L.
(511) 03 26 35 44
(111) 1385183
(540)

RADATZ
(732) Radatz Feine
Wiener Fleischwaren
Gesellschaft m.b.H.
(511) 05 29 30 43
(111) 1394386
(540)

(732) REMADEGROUP
(511) 09 35 37 40 42
(111) 1447273
(540)

LOGIC
COMPACT
(732) JT International S.A.
(511) 09 34
(111) 1456314
(540)

SH'BAM
(732) LES MILLS
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 09 25 41
(111) 1465408
(540)

(732) Vingroup Joint
Stock Company
(511) 07 09 11 21 35
37 38 42
(732) Beauren Korea,
Inc.
(511) 03 35
(111) 1395633
(540)

(111) 1471250
(540)

MSProDiscuss
(732) NOVARTIS AG
(511) 44
(111) 1476667
(540)

(732) Climate-KIC
Holding B.V.
(511) 35 41 42
(111) 1423081
(540)

(732) Noksibcho
Cosmetic Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1426700
(540)

HIGHPERFORMANCE
NATURALS

(540)

TARTE
(732) Tarte, Inc.
(511) 03 08 16 21 35
44
(111) 751204
(540)

DOBAIN
(732) Voest-Alpine
Schienen GmbH & Co
KG
(511) 06
(111) 852425
(540)

merci Finest
Moments
(732) August Storck KG
(511) 30
(111) 896311
(540)

DYNACOAT
(732) Akzo Nobel
Coatings International
B.V.
(511) 02 03 17
(111) 541174
(540)
(732) TERRACOTTEM,
Besloten Vennootschap
met Beperkte
Aansprakelijkheid
(511) 01

(732) Tarte, Inc.
(511) 03 35 44
(111) 1476869
(540)

TARTE HIGHPERFORMANCE
NATURALS
(732) Tarte, Inc.
(511) 03 35 44
(111) 1476894
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention

157

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9

Д

РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11370
(21) Д-21/ 2019
(22) 15.3.2019.
(30) Д-21/ 2019 15.3.2019. RS
(28) 4
(54) VEŠTAČKI NOKAT (4)
(73) NIKOLIĆ ĐORĐEVIĆ
Putnika 12, 12000 Požarevac, RS
(72) NIKOLIĆ ĐORĐEVIĆ
Putnika 12, 12000 Požarevac, RS

(51) 28-04
(15) 19.6.2019.

Aleksandra, Vojvode
Aleksandra, Vojvode

(11) 11371
(51) 09-03
(21) Д-23/ 2019
(15) 19.6.2019.
(22) 18.3.2019.
(30) Д-23/ 2019 18.3.2019. RS
(28) 1
(54) KUTIJA ZA PIĆE
(73) MILIĆ Bogoljub, 7. juli b.b., 18420 Blace, RS
(72) MILIĆ Bogoljub, 7. juli b.b., 18420 Blace, RS
(74) BOGDANOVIĆ Dejan P., TRAVICA Katarina M.,
KOZAKIJEVIĆ Marijana P., JANKOVIĆ Mara V.,
RADOVIĆ Katarina M., ĐERIĆ Vladimir M.,
Vlajkovićeva 28, 11000 Beograd, RS

158

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9

Д

(11) 11372
(51) 10-05
(21) Д-67/ 2018
(15) 19.6.2019.
(22) 26.7.2018.
(30) Д-67/ 2018 26.7.2018. RS
(28) 1
(54) ALARMNI UREĐAJ
(73) BITGEAR WIRELESS DESIGN SERVICES DOO
BEOGRAD (ZEMUN), Stevana Markovića 8, 11080
Zemun, RS
(72) BALAĆ Darko, Stevana Markovića 8, 11080
Beograd, RS

(11) 11373
(51) 09-07
(21) Д-8/ 2019
(15) 19.6.2019.
(22) 1.2.2019.
(30) 5524519-0001,0002 2.8.2018. EM
(28) 2
(54) POKLOPCI ZA KONTEJNERE (2)
(73) CONTAINER COMPONENTS EUROPE LTD.,
Moore Close, Holmewood Industrial Park, Chesterfield,
Derbyshire S42 5UX, UK
(72)
HOLMES
Mick,
c/o
CONTAINER
COMPONENTS EUROPE LTD., Moore Close,
Holmewood Industrial Park, Chesterfield, Derbyshire
S42 5UX, UK
(74) BOGDANOVIĆ Dejan P., TRAVICA Katarina M.,
KOZAKIJEVIĆ Marijana P., JANKOVIĆ Mara V.,
RADOVIĆ Katarina M., ĐERIĆ Vladimir M.,
Vlajkovićeva 28, 11000 Beograd, RS

(11) 11374
(51) 09-01
(21) Д-33/ 2019
(15) 20.6.2019.
(22) 16.4.2019.
(30) Д-33/ 2019 16.4.2019. RS
(28) 1
(54) BOCA
(73) PURIĆ Mirko, Popucke-Iverak b.b., 14000 Valjevo, RS
(72) TODOROVIĆ, Stevan, Zdravka Jovanovića 32,
14000 Valjevo, RS

(11) 11375
(51) 19-03
(21) Д-11/ 2019
(15) 1.7.2019.
(22) 6.2.2019.
(30) Д-11/ 2019 6.2.2019. RS
(28) 1
(54) KALENDAR
(73) TOMAŠEVIĆ Milan, Naselje Kolubara 27,
14000 Valjevo, RS
(72) TOMAŠEVIĆ Milan, Naselje Kolubara 27,
14000 Valjevo, RS
ЗИС / RS / IPO
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(11) 11376
(51) 20-03
(21) Д-32/ 2019
(15) 1.7.2019.
(22) 19.4.2019.
(30) Д-32/ 2019 19.4.2019. RS
(28) 4
(54) RAM AUTOMOBILSKIH TABLICA (4)
(73) JANKOVIĆ Jovan, Jurija Gagarina 196/19,
11070 Novi Beograd, RS
(72) JANKOVIĆ Jovan, Jurija Gagarina 196/19,
11070 Novi Beograd, RS

160

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2019/9
Intellectual Property Gazette 2019/9

Д

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.2.2019. до 15.3.2019.године:
Дизајн број 10993 чији је носилац Miladin
NIKOLIĆ, Meštrovićeva 33/19, Beograd, RS; Slavica
NIKOLIĆ MITROVIĆ, Omorika 4/24, 11000 Beograd,
RS i Vojkan NIKOLIĆ, Meštrovićeva 33/19, Beograd,
RS, престао је да важи дана 4.3.2019. године.
Дизајн број 10968 чији је носилац UGLJANIN
Nihat, Dubrovačka 34, Novi Pazar, RS, престао је да
важи дана 14.3.2019. године.
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