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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 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
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Recommendation concerning bibliographic data
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application
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Date and number of publication of the granted European
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A01G 13/02 (2006.01)
(11) 2017/1267 А1
(21) P-2017/1267
(22) 08.12.2017.
(54) SISTEM ZA ZAŠTITU BILJA OD GRADA SA
NOSAČIMA ZA MONTAŽU NA STUB SA
SKLOPIVIM OBRTNIM KRILIMA
(71) ČANOVIĆ, Ivan, Komandira Jevrema 5A/6,
36210 Vrnjačka Banja, RS
(72) ČANOVIĆ, Ivan, Komandira Jevrema 5A/6,
36210 Vrnjačka Banja, RS
(57) Sistem za zaštitu bilja od grada se sastoji od nosača
(2) za montažu na stub (1) sa sklopivim obrtnim krilima
(5) i mreža u kojima su izvedeni otvori (17) za ispust
leda. Obezbeđena je jednostavna montaža i zaštita
biljaka od neželjenih štetnih padavina; grada
protivgradnim mrežama ili prekomerne insolacije sa
mrežama za senčenje, kao i vrstom zaštite zasada od kiše
“Rein stop“. Obrtna krila (5) nosača (2) mogu se otvarati
i zatvarati lako pomoću mehanizma koji se nalaze na
konzoli, ručno ili automatski, tako da se zaštitna mreža
jednostavno dovodi u potrebni položaj iznad zasada.
Mreža na sebi, kao deo celokupnog sistema u poljima
između sajli (10) nosi otvore (17) za ispust leda koji
efikasno odvode led van zasada i time rasterećuju sistem.

(54) PLANT PROTECTION SYSTEM FROM THE ICE
MOUNTING BRACKETS WITH FOLDING ROTARY WINGS

entire system in the fields, between the cables (10) the
net carries holes (17) for ice that efficiently take away
the ice out of the plantations and thus relieve the system.
(51) A23J 7/00
(2006.01)
(11) 2018/0708 А1
C07F 9/10
(2006.01)
(21) P-2018/0708
(22) 09.12.2016.
(30) BR 15.12.2015. 1020150313837
(86) WO 9.12.2016 PCT/BR2016/050317
(87) WO 22.6.2017 WO 22.6.2017
(54) INDUSTRIJSKI POSTUPAK ZA REKUPERACIJU
FOSFOLIPIDA I PROIZVODNJU LECITINA IZ
OSTATAKA DOBIJENIH TOKOM POSTUPKA
PROIZVODNJE SOJINOG PROTEINSKOG
KONCENTRATA (SPC)
(71) FERNANDES DE SIQUEIRA, MACHADO, Paula, Rua
Eduardo Sprada, 630 CS B Mossungue, 81220-000 Curitiba, BR
(72) FERNANDES DE SIQUEIRA, MACHADO, Paula, Rua
Eduardo Sprada, 630 CS B Mossungue, 81220-000 Curitiba, BR
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4/24, 11160 Beograd
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na oblast
proizvodnje jedinjenja za ishranu dobijenih preradom
biljnih vrsta, konkretnije ovde opisani postupak
obezbeđuje proizvode nastale kao rezultat postupka
obrade za dobijanje jedinjenja iz sirovog biljnog
materijala. Predmetni pronalazak opisuje povraćaj
lecitina iz sojinih micela / melase dobijenih tokom
proizvodnje koncentrata sojinih proteina (SPC). U
prvom aspektu pronalaska, otkriven je postupak za
ekstrakciju fosfolipida zajedno sa ekstrakcijom
rastvorljivih šećera tokom industrijskog procesa
dobijanja SPC. U drugom aspektu, otkriven je
industrijski postupak za povraćaj ili uklanjanje ovih
fosfolipida iz sojinih micela ili melase, prečišćavanje i
upotrebu istog za dobijanje sojinog lecitina. Mnogi
metodi su poznati i patentirani za proizvodnju sojinog
lecitina, ali svi počinju od sirovog ulja soje.

(57) System for protecting plants from hail is consisted
of the carrier (2) for mounting on a pillar (1) with
foldable rotary wings (5) and nets in which holes (17)
are made as outlets for ice. Simple montage and plant
protection from undesired harmful precipitation in
secured; against hail with anti-hail nets or excessive
insolation with shading nets, as well as with a type of
plantation protection from rain “Rain Stop”. Rotary
wings (5) of carrier (2) can be opened and closed easily
through a mechanism located on the console, manually
or automatically, so that the protection net is simply put
in the needed position above the plantations. As a part of
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(54) INDUSTRIAL METHOD FOR RECOVERING
PHOSPHOLIPIDS AND PRODUCING LECITHIN
FROM A RESIDUE FROM THE PRODUCTION OF
SOY PROTEIN CONCENTRATE (SPC)
(57) The present invention relates to the field of the
production of food compounds derived from processing
vegetable species, more specifically the present method
provides products which result from a processing
method for the production of compounds from vegetable
raw material. The present invention describes the
recovery of lecithin from soy micelles/molasses obtained
during the production of soy protein concentrate (SPC).
In a first aspect of the invention, a method for extracting
phospholipids together with the extraction of soluble
sugars during the industrial SPC production process is
disclosed. In a second aspect, an industrial process for
recovering or removing these phospholipids from soy
micelles or molasses, purifying and using same for
producing soy lecithin is disclosed. Many methods are
known and patented for producing soy lecithin, but they
all start from crude soybean oil.
(51) A61K 31/295 (2006.01)
(11) 2017/0431 А1
A61K 8/14
(2006.01)
A61K 31/375 (2006.01)
A61P 7/06
(2006.01)
C12R 1/25
(2006.01)
(21) P-2017/0431
(22) 27.04.2017.
(54) DIJETETSKI SUPLEMENT
LIPOZOMALNOG/SUKROZOMALNOG GVOŽĐA
SA LACTOBACILLUS PLANTARUM 299V
(71) ABELA PHARM D.O.O., Viline vode bb, Slobodna
zona Beograd, 11000 Beograd, RS
(57) Dijetetski suplement lipozomalnog/sukrozomalnog
gvozdja sa probiotskom kulturom Lactobacillus
plantarum 299v doprinosi poboljsanom balansu
intestinalne mikroflore i doprinosi povecanoj apsorpciji
gvozdja sto je narocito znacajno kod osoba sa anemijom
i drugim problemima koje prati smanjena resorpcija
gvozdja. Dodatno, se podstice smanjenje nadutosti, bola
i neredovnog praznjenja.
(54) DIETARY SUPPLEMENT OF
LIPOSOMIAL/SUCROSOMIAL IRON WITH
LACTOBACILLUS PLANTARUM 299V
(57) Dietary supplement of liposomal / sucrose iron with
probiotic culture Lactobacillus plantarum 299v
contributes to an improved balance of intestinal
microflora and contributes to increased iron absorption,
which is particularly significant in people with anemia
and other problems associated with reduced iron
resorption. Additionally, it reduces the inflammation,
pain and irregular discharge.
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А
(51) A61K 31/728 (2006.01)
(11) 2017/0054 А1
A61K 8/65
(2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61P 15/02 (2006.01)
(21) P-2017/0054
(22) 13.04.2017.
(54) INTIMNI SERUM
(71) DIMITRIJEVIĆ, Tanja, Oplenačka 037/1,
11090 Beograd, RS
(72) DIMITRIJEVIĆ, Tanja, Oplenačka 037/1,
11090 Beograd, RS
(74) GOLUBOVIĆ, Slobodan, Knićaninova br. 3,
11000 Beograd
(57) Intimni serum koji se sastoji od 53% Aqua,
Helichrysum Arenarium Floral Water 1%, Panthenol
0,6%, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin 0,6%,
Carbomer 0,6%, Cl14700 Red 0,01%, Triethalonamine
0,6%, Parfum / Fragrance 0,09%, Aqua 9,8%,
Phenoxyethanol, Ethylhexyglicerin 0,3%, Sodium
Hyaluronate 0,2%, Collagen Hydrolized 0,2%,
Cyclopentasiloxane Dimethiconol 33%.
Postupak za dobijanje intimog seruma sastoji se iz
nekoliko faza, koje se, nakon obrade svake zasebno,
spajaju gde se nakon hladjenja lagano pa na vecoj brzini
mesaju, dok se masa ne sjedini. Potom se uradi
homogenizacija na vecoj brzini i tako sjedinjena masa je
spremna za punjenje
(54) INTIMATE SERUM
(57) Intimate serum consisting of 53% Aqua,
Helichrysum Arenarium Floral Water 1%, Pantenol
0.6%, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin 0.6%,
Carbomer 0.6%, Cl14700 Red 0.01%, Triethalonamine
0.6% Perfume / Fragrance 0.09%, Aqua 9.8%,
Phenoxyethanol, Ethylhexyl glycine 0.3%, Sodium
Hyaluronate 0.2%, Collagen Hydrolized 0.2%,
Cyclopentasiloxane Dimethiconol 33%. The process for
obtaining intimate serum consists of several phases,
which, after processing each separately, merge where,
after cooling, they slowly and at higher speed mix until
the mass reaches the unite. Then homogenisation is
carried out at a higher speed and thus the matter unite is
ready for filling.
(51) B01J 20/00
(2006.01)
(11) 2017/0373 А1
B01J 20/02
(2006.01)
B01J 20/10
(2006.01)
C10G 25/00 (2006.01)
C10G 25/05 (2006.01)
(21) P-2017/0373
(22) 10.04.2017.
(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE I KORIŠĆENJE
VISOKO-SELEKTIVNOG ADSORBENTA ZA
SIMULTANO UKLANJANJE AMINSKOG
DERIVATA TOLUIL TRIAZOLA I SUMPORNIH
JEDINJENJA KOROZIVNIH PREMA SREBRU IZ
MINERALNIH TRANSFORMATORSKIH ULJA
7

А
(71) ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA
TESLA, Koste Glavinića 8A, 11000 Beograd, RS
(72) LUKIĆ, Jelena, Hadži Milentijeva 37, 11000
Beograd, RS; JANKOVIĆ, Jelena, Luja Adamiča 3/4,
11000 Beograd, RS
(57) Postupak za dobijanje visoko-selektivnog i
efikasnog adsorbenta za simultano uklanjanje sumpornih
jedinjenja korozivnih prema srebru i aminskog derivata
toluil triazola iz mineralnih izolacionih ulja sastoji se od
dobijanja adsorbenta nanošenjem jona srebra i amonijum
jona na odžareni silicijum dioksid, koji se potom koristi
u koloni od nerđajućeg čelika, proticanjem mineralnog
izolacionog ulja kroz kolonu punjenu adsorbentom na
temperaturi od 50°C do 78°C, protokom od 1000 do
2000 lit. na čas, a u slučaju uklanjanja većih
koncentracija sumpornih jedinjenja proces se izvodi u
užem temperaturnom opsegu od 68°C do 78°C. Ovim
postupkom se iz mineralnih transformatorskih ulja u
širokom opsegu koncentracija efikasno uklanjaju
osmoatomni molekuli sumpora, disulfidi i aminski
derivat toluil triazola uključujući opsege visokih
koncentracija navedenih molekula i jedinjenja i time se
rešava problem korozivnosti mineralnih izolacionih ulja
prema srebru.
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adsorbent on temperature from 50°C to 78°C, flow from
1000 to 2000 liter per hour, and in case of removing
higher concentrations of sulfur compounds the process is
performed in narrower range of from 68°C to 78°C. This
process removes efficiently octasulfur, disulfides and
amine derivative of toluil triazole including ranges of
high concentrations of these molecules and compounds
from mineral transformer oils and solve the corrosive
problem of mineral insulating oils towards silver.
(51) B42D 15/00 (2006.01)
(11) 2017/0374 А1
(21) P-2017/0374
(22) 10.04.2017.
(54) REKLAMNO ZAŠTITNA PODLOGA
(71) FILIPOVIĆ, Dušan, Šumatovačka 41,
11000 Beograd, RS
(72) FILIPOVIĆ, Dušan, Šumatovačka 41,
11000 Beograd, RS
(74) NIKOLIĆ-JOVANOVIĆ, Dragana, Smiljanićeva 29,
11000 Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na reklamno zaštitnu podlogu
za korpe i kolica za kupovinu u radnjama. Reklamno
zaštitna podloga (1) je oblika pravougaonika sa
zaobljenim ivicama (2). Struktura podloge (1) je
slojevita. Na laminirani beli papir (5, 6) nanosi se
štampana reklamna poruka (4), a preko nje plastificirana
folija (3).

(54) ADVERTISING PROTECTIVE PAD F

(54) METHODS FOR PRODUCTION AND USE OF
HIGHLY SELECTIVE ADSORBENT FOR SIMULTANEOUS
REMOVAL OF AMINE DERIVATIVE OF TOLUIL
TRIAZOLE AND SULFUR COMPOUNDS CORROSIVE
TO SILVER FROM MINERAL TRANSFORMER OILS
(57) Method for production of highly-selective and
efficient adsorbent for simultaneous removal of sulfur
compounds corrosive to silver and amine derivative of
toluil triazole from mineral insulating oils consists of
production of adsorbent by applying silver and
ammonium ions onto annealed silicon dioxide, which is
than used in a column of stainless steel, by flowing
mineral insulating oil through column filled with
8

(57) The invention relates to the advertising protective
pad for shopping baskets and carts. The advertising
protective pad (1) is a rectangular shape with rounded
edges (2). The pad (1) has layered structure. A
advertisements (4) is printed on laminate white paper (5,
6), and it is covered with a plastic film (3).
(51) E04D 1/04
(2006.01)
(11) 2017/0380 А1
(21) P-2017/0380
(22) 11.04.2017.
(54) CREP
(71) JANKOVIĆ, Tomislav, Svetozara Radojčića 54 A,
11000 Beograd, RS
(72) JANKOVIĆ, Tomislav, Svetozara Radojčića 54 A,
Beograd, RS
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(57) Ovaj crep se sastoji se od ravnih ploča (1,12, 7),
kosih ploča (14, 6), lučnih ploča (13, 16, 11), monolitno
povezanih u jednu celinu koja čini ovaj crep. Ravna
ploča (1), kose ploče (14, 6) i lučne ploče (13, 11)
ostvaruju kanal (19) koji služi za odstranjivanje
atmosferskih padavina sa krova zgrada. Kanali (3, 2, 10,
8) i ispusti (5, 3, 18, 9, 17) služe za postizanje
međusobnih podužnih preklapanja crepova i međusobno
učvršćivanje preklopa po dužini crepova.

А
Kolena (41-44) zajedničke radilice (20) u toplom bloku
(12) ugaono prednjače za devedeset stepeni u odnosu na
kolena (45-48), gledano u smeru obrtanja zajedničke
radilice (20). Transfer toplotne energije sa toplog bloka
(12) na hladni blок (11) se u najvećoj meri obavlja
pomoću radnih gasova (71-74). Radni gasovi (71-74) su
međusobno potpuno odvojeni.

(54) STIRLING ENGINE WITH THERMALLY
SEPARATED ENGINE BLOCKS

(54) TILE
(57) This tile consists of flat plates (1, 12, 7), oblique
plates (14, 6), arched plates (13, 16, 11), monolithically
connected in one whole which forms this tile. The flat
plate (1), the oblique plates (14, 6) and the arched plates
(13, 11) are provided with a channel (19) which serves to
remove atmospheric precipitation from the roof of the
buildings. The channels (3, 2, 10, 8) and the protrusions
(5, 3, 18, 9, 17) serve to achieve mutual longitudinal
overlapping of the tiles and the mutual fixing of the
overlap over the length of the tiles.
(51) F02G 1/043 (2006.01)
(11) 2017/0331 А1
F02G 1/044 (2006.01)
(21) P-2017/0331
(22) 27.03.2017.
(54) STIRLINGOV MOTOR SA TERMIČKI
RAZDVOJENIM BLOKOVIMA MOTORA
(71) ŠVENDA, Dušan, Ivana Mičurina 19 stan 15,
11000 Beograd, RS
(72) ŠVENDA, Dušan, Ivana Mičurina 19 stan 15,
11000 Beograd, RS
(57) Stirlingov motor sa termički razdvojenim
blokovima (11, 12) motora, ostvaruje povećanu
efikasnost u pretvaranju toplotne energije u mehaničku
zbog toga što je topli blok (12) fizički razdvojen od
hladnog bloka (11) i obložen termoizolacionim
materijalima (6, 14), tako da je izbegnut čak i neželjeni
gubitak toplotne energije u spoljašnji prostor. Topli blok
(12) i hladni blok (11) imaju zajedničku radilicu (20).
ЗИС / RS / IPO

(57) Stirling engine with thermally separated engine
blocks (11, 12) achieves higher efficiency in
transformation of heat energy into mechanical energy,
because the warm block (12) is physically separated
from the cold block (11) and coated with thermally
insulating materials (6, 14), so that even an unwanted
loss of heat energy into the outer space is avoided. The
warm block (12) and the cold block (11) have a common
crankshaft (20). Cranks (41-44) of the common
crankshaft (20) in the warm block (20) have phase lead
of twenty degrees with respect to cranks (45-46), as
viewed in the direction of common crankshaft (20)
rotation. Heat energy transfer from the warm block (12)
on to the cold block (11) is at the greatest extent
conducted through working gases (71-74). The working
gases (71-74) are mutually completely separated.
(51) F22B 21/00 (2006.01)
(11) 2017/0389 А1
F24H 1/00
(2006.01)
(21) P-2017/0389
(22) 18.04.2017.
(54) TOPLOVODNI KOTAO-KAMIN ZA
GREJANJE STANOVA I KUĆA I SL. SA
SAGOREVANJEM GRANULISANE BIOMASE,
PELETA, SEČKE U FLUIDIZOVANOM SLOJU
(71) VUJADINOVIĆ, Radislav, Svetozara Markovića
50, 11000 Beograd, RS
(72) VUJADINOVIĆ, Radislav, Svetozara Markovića
50, 11000 Beograd, RS
(57) Топловодни котао и камин за грејање станова,
кућа и сл. са сагоревањем гранулисане биомасе,
пелета, сечке и сл. у флуидизираном слоју је уређај у
коме се сагоревање у флуидизираном слоју реализује
9

А
тако што се у једном издуженом призматичном
лименом плашту испуњеном водом и додатно
испреграђиваном вертикалним лименим преградама
(54) вертикално постављају једна цев (4) нешто већег
пречника у којој се реализује сагоревање, тако што
се за дно те цеви заварује једна прирубница (13) а за
њу се вијцима (53) причвршћује једна целина коју
чини цевни сегмент (17) са отвором (25) за ваздух у
средини бочног плашта, један лимени сегмент (14)
облика U на врху цевног сегмента и још једна
прирубница (15). Та цев има на свом дну
ватростралну, изменљиву перфорирану плочу (36) са
отворима (16) - млазницама, испод ње електрични
грејач (20) којим се стартује потпала, и један отвор
(12) на одређеној висини кроз који се убацује пелет.

(54) THE HOT WATER BOILER-FIREPLACE FOR
HEATING FLATS, HOUSES ETC. IN WHICH
BURNS GRANULATED BIOMASS, PELLET, WOOD
CHIPS ETC IN FLUIS BED
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(51) H02P 27/00 (2006.01)
(11) 2017/0420 А1
(21) P-2017/0420
(22) 25.04.2017.
(54) POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE SINHRONIH
REAKTANSI I UGLA SNAGE IZ DIREKTNIH
MERENJA VELIČINA GENERATORA U REŽIMU
POTPOBUDE
(71) KOSTIĆ, Miloje, Dragana Rakića 53,
11000 Beograd, RS
(72) KOSTIĆ, Miloje, Dragana Rakića 53,
11000 Beograd, RS
(57) Поступак за одређивање синхроних реактанси и
угла снаге из директних мерења величина генератора
у режиму потпобуде, има за новост да се вредности
еквивалентне реактансе расипања (Хl,екv), засићене
синхроне реактансе по d-оси (Xds) и засићене
синхроне реактансе за q-осу (Xq,sat) одређују на
основу
директно
измерених
карактеристика
генератора у режиму рада са датом активном
(PG,mer) и реактивном снагом (QG,mer), актуелним
вредностима напона (UG,mer) и побудне струје
(If,mer). Прво се одређују вредности реактанси
(Xl,ekv i Xq,sat) на основу криве магнећења
генератора у празном ходу u()(im()) за емс Еl,ekv, иза
еквивалентне реактансе распипања (Xl,ekv) и
измерених вредности величина: (UG,mer,PG,mеr,
QG,me и If,mer). Вредности засићене синхроне
реактансе за q-oсу (Xq,sat) и угла снаге генератора
(δ) се одређују погодним поступком узајамног
подешавања помоћу итеративних прорачуна на
основу одговарајућих израза који представљају
узајамне зависности параметара и карактеристика
генератора по d-оси и q-оси. То омогућава да се реши
проблем
одређивања
реактанси
синхроног
генератора (Xl,ekv, Xd,sat, Xq,sat) и угла снаге (δ) и
при раду генератора у режиму потпобуде, тј. када
раде са капацитивном реактивном снагом.

(57) The hot water boiler and fireplace for heating flats,
houses etc. in which burns granulated biomass, pellet
and wood chips in fluid bed belongs to the field of hot
water boilers and fireplaces in which burning pellet and
the other granulated biomass in fluid bed. The essence of
this invention is contained in application of burning in
the fluid bed in the scope of the body of the boiler. The
burning in fluid bed is realized in the tube (4), that has at
the bottom a changeable perforated plate (36) with
nozzles (16). The nozzles have diameter from 4 to 5 mm.
Below the perforated plate (36) is placed the welded
whole consisting of: a tubular ring (17), diffuser (18),
flange (21, 15) electric heater (20) whose role is to ignite
the fuel that falls within the pipe (4). Enter channel for
air (18) is divergent channel- diffuser.
10
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А

(54) PROCEDURE FOR DETERMINING
SYNCHRONOUS REACTANCES AND POWER
ANGLE BY MEASUREMENTS ONLINE OF GENERATOR
QUANTITIES IN UNDEREXCITED REGIME
(57) Procedure for determining synchronous reactances
and power angle by measurements online of generator
quantities in underexcited regime, has for news that
values of: equivalent leakage reactance (Xlekv),
saturated synchronous reactance at d-axis (Xd,sat) and
saturated synchronous reactance at q-axis (Xq,sat) are
determined by online measured values of generator
characteristics when operating with given real power
(PG,meas) and reactive power (QG,meas), actually
voltage value (UG,meas) and excited current (If,meas).
Values of (Xl,ekv) and (Xd,sat)
reactances are
determined first using the no load saturation curve e0
(if0), for ems (El,ekv) behind the equivalent leakage
reactance (Xl,ekv ) and measured values of (PG,meas,
QG,meas, If,meas , UG,meas ). Values of saturated
synchronous reactances about g-axis (Xq,sat) and power
angle (δ) are determine with simultaneous adjusting by
iterative calculations on basic corresponding equations
for mutual linking given parameters. That all makes it
possible to solve the problem concerning determination
of synchronous generator reactances (Xl,ekv, Xd,sat,
Xq,sat) and power angle (δ) in underexcited regime, i.e.
for loads with a capacitive reactive power
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
од 16.09.2018. до 15.10.2018. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2018/0984 промењена је у MARIOWAY
S.R.L., Piazza Leonardo da Vinci, 9, 20133 Milano, IT;
Поновно успосстављање права
Дозвољава се поновно успостављање права из
пријаве патента број П-2015/0016 од 5.1.2015.
године.
Дозвољава се поновно успостављање права из
пријаве патента број П-2014/0018 од 16.1.2014.
године.
Дозвољава се поновно успостављање права из
пријаве патента број П-2014/0019 од 16.1.2014.
године.
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01D 78/14 (2006.01)
(11) 57518 B1
(21) P-2018/0930
(22) 06.06.2016.
(30) IT 05.06.2015. UB20150978
(96) 06.06.2016. 16173202.9
(97) 23.05.2018. EP3100606 B 2018/21 EN
(54) ZVEZDASTI SAKUPLJAČ TRAVNE MASE
STAR-WHEEL RAKE
(73) REPOSSI MACCHINE AGRICOLE S.R.L., Via
Vittorio Emanuele, 40, 27022 Casorate Primo (PV), IT
(72) REPOSSI, Gabriele, Via A. Moro, 20, 27022
CASORATE PRIMO, IT
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd
(51) A01G 7/00
(2006.01)
(11) 57504 B1
(21) P-2018/0829
(22) 23.10.2013.
(30) DE 31.10.2012. 102012110420
(86) WO 23.10.2013. PCT/DE2013/100365
(87) WO 08.05.2014. WO 2014/067513
(96) 23.10.2013. 13814014.0
(97) 18.04.2018. EP2914090 B 2018/16 DE
(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE I SAĐENJE
MISKANTUSA
PLANT RECOVERY AND PLANTING OF MISCANTHUS
(73) DREHER, Ingo, Spaichinger Str. 4,
78582 Balgheim, DE
(72) DREHER, Ingo, Spaichinger Str. 4,
78582 Balgheim, DE
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ, Milivoje,
Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd
(51) A01P 13/00 (2006.01)
(11) 57500 B1
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
C07C 229/12 (2006.01)
C07C 229/22 (2006.01)
C07C 233/36 (2006.01)
(21) P-2018/0916
(22) 13.05.2015.
(96) 13.05.2015. 15461533.0
(97) 04.07.2018. EP3092898 B 2018/27 EN
(54) JONSKE TEČNOSTI HERBICIDA SA
BETAINSKIM TIPOM KATJONA
HERBICIDAL IONIC LIQUIDS WITH BETAINE
TYPE CATION
(73) PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNOCONSULTINGOWE ADOB SP. Z O.O. SP. K., ul.
Kolodzieja 11, 61-070 Poznan, PL
(72) NAWROCKI, Adam, ul. Bobrownicka 5B, 61-306
Poznan, PL; OLSZEWSKI, Radoslaw, ul. Czerniejewska
24, 61-038 Poznan, PL; PERNAK, Juliusz, ul.
Nalkowskiej 8A, 60-573 Poznan, PL; PRACZYK,
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Tadeusz, ul. Sobieskiego 83, 62-030 Lubon, PL;
NIEMCZAK, Michal, Al. Niepodleglosci 72/20, 88-100
Inowroclaw, PL; CZERNIAK, Kamil, ul. Warszawska
80, 62-610 Sompolno, PL
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd
(51) A21D 13/00 (2017.01)
(11) 57521 B1
A21D 13/32 (2017.01)
A21D 13/36 (2017.01)
A21D 13/38 (2017.01)
A21D 15/02 (2006.01)
A23P 20/20 (2016.01)
A23P 30/40 (2016.01)
(21) P-2018/0803
(22) 02.10.2014.
(30) TR 18.11.2013. 201313379
(86) WO 02.10.2014. PCT/TR2014/000369
(87) WO 21.05.2015. WO 2015/072942
(96) 02.10.2014. 14820951.3
(97) 25.04.2018. EP3071042 B 201817 EN
(54) INDUSTRIJSKI PREHRAMBENI PROIZVOD
SA VISOKOM AKTIVNOŠĆU VODE I
PUNIOCEM BEZ KONZERVANSA I
EMULZIFIKATORA
INDUSTRIAL FOOD PRODUCT WITH HIGH
WATER ACTIVITY AND FILLER AND FREE OF
PRESERVATIVE AND EMULSIFIER
(73) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde, Eskisehir, TR
(72) KANATLI, Ahmet, Firuzhan, Organize Sanayi
Bölgesi 11.cadde, Eskisehir, TR
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A24B 3/14
(2006.01)
(11) 57517 B1
A24C 5/18
(2006.01)
A24D 1/00
(2006.01)
A24D 3/06
(2006.01)
A24F 47/00 (2006.01)
(21) P-2018/0858
(22) 31.05.2012.
(30) EP 31.05.2011. 11250571
(96) 31.05.2012. 16150693.6
(97) 04.07.2018. EP3033950 B 2018/27 EN
(54) ŠTAPIĆI ZA UPOTREBU U PROIZVODIMA
ZA PUŠENJE
RODS FOR USE IN SMOKING ARTICLES
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) GINDRAT, Pierre-Yves, Philip Morris Products,
Route des Croix 9, 1907 Saxon, CH
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4/24,
11160 Beograd
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(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 57516 B1
(21) P-2018/0841
(22) 21.05.2015.
(30) EP 21.05.2014. 14169190
(86) WO 21.05.2015. PCT/EP2015/061199
(87) WO 26.11.2015. WO 2015/177254
(96) 21.05.2015. 15724271.0
(97) 04.07.2018. EP3145341 B 2018/27 EN
(54) INDUKCIONI GREJNI UREĐAJ I SISTEM ZA
PROIZVODNJU AEROSOLA
INDUCTIVE HEATING DEVICE AND SYSTEM FOR
AEROSOL-GENERATION
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) ZINOVIK, Ihar, Nikolaevich, Rue du Chasselas
20A, CH-2034 Peseux, CH; MIRONOV, Oleg, Chemin
du Chablais 4, CH-1588 Cudrefin, CH
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4/24,
11160 Beograd
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(11) 57562 B1
(21) P-2018/0948
(22) 20.05.2015.
(30) EP 21.05.2014. 14169238
(86) WO 20.05.2015. PCT/EP2015/061184
(87) WO 26.11.2015. WO 2015/177247
(96) 20.05.2015. 15724267.8
(97) 04.07.2018. EP3145340 B 2018/27 EN
(54) ELEMENT ZA PROIZVODNJU AEROSOLA
KOJI SADRŽI MAGNETNE ČESTICE
AEROSOL-FORMING ARTICLE COMPRISING
MAGNETIC PARTICLES
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) MIRONOV, Oleg, Rue des Battieux 1,
CH-2000 Neuchâtel, CH
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,
11000 Beograd
(51) A41D 13/00 (2006.01)
(11) 57496 B1
A41B 11/00 (2006.01)
(21) P-2018/0886
(22) 06.03.2015.
(30) DE 12.03.2014. 102014103309
(86) WO 06.03.2015. PCT/EP2015/054756
(87) WO 17.09.2015. WO 2015/135852
(96) 06.03.2015. 15707999.7
(97) 09.05.2018. EP3116336 B 2018/19 DE
(54) POSTUPAK PROIZVODNJE ODEVNOG
PREDMETA I ODEVNI PREDMET
METHOD FOR PRODUCING AN ARTICLE OF
CLOTHING, AND ARTICLE OF CLOTHING
(73) FALKE KGAA, Oststrasse 5, 57392
Schmallenberg, DE
(72) KLEIN, Michael, Glockenstrasse 26B, 95447
Bayreuth, DE; MROZEK, Jürgen, Haldenweg 10,
09355 Gersdorf, DE
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, PAVLOVIĆ,
Milivoje, Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd
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(51) A43B 7/12
(2006.01)
(11) 57538 B1
A43B 23/02 (2006.01)
(21) P-2018/0944
(22) 10.07.2015.
(30) IT 11.07.2014. PD20140186
(86) WO 10.07.2015. PCT/EP2015/065861
(87) WO 14.01.2016. WO 2016/005570
(96) 10.07.2015. 15734416.9
(97) 09.05.2018. EP3166435 B 2018/19 EN
(54) CIPELA SA VODOOTPORNIM I
PAROPROPUSNIM ĐONOM I LICEM
SHOE WITH WATERPROOF AND VAPORPERMEABLE SOLE AND UPPER
(73) GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro, 16, 31044
Montebelluna, Frazione Biadene, IT
(72) POLEGATO, MORETTI, Mario, Via Fantin 96, I31035 Crocetta del Montello, IT; POLONI, Livio, Via
Montegrappa 210, I-31031 Caerano di San Marco, IT;
MATTIONI, Bruno, Via Maltoni 7, I-31044
Montebelluna, IT
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd
(51) A47J 31/18
(2006.01)
(11) 57484 B1
A47J 31/40
(2006.01)
(21) P-2018/0884
(22) 20.03.2013.
(30) TR 21.03.2012. 201203218
TR 14.12.2012. 201214653
(96) 20.03.2013. 15196858.3
(97) 02.05.2018. EP3039997 B 201818 EN
(54) POTPUNO AUTOMATIZOVANA MAŠINA ZA
KUVANJE I SERVIRANJE TURSKE KAFE
FULL AUTOMATIC TURKISH COFFEE COOKING
AND SERVING MACHINE
(73) ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SAN. VE
TIC. A.S., Otakcilar Caddesi No:78, Kat:1 B Blok
No:B1b, Eyup, 34050 Istanbul, TR
(72) ATILLA, Ersoy, Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.
Ve Tic. A.S., Otakcilar Caddesi No:78, Kat:1 B Blok
No:B1b, Eyup Istanbul, 34050 ISTANBUL, TR
(74) AOD MSA IP - Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A47K 3/40
(2006.01)
(11) 57536 B1
B28B 11/00 (2006.01)
(21) P-2018/0903
(22) 06.01.2011.
(30) NL 07.01.2010. 2004076
(96) 06.01.2011. 11150278.7
(97) 18.07.2018. EP2343000 B 201829 EN
(54) ZAKRIVLJENA PLOČICA
CURVED TILE
(73) EASY SANITARY SOLUTIONS B.V.,
Nijverheidsstraat 60, 7575 BK Oldenzaal, NL
(72) KEIZERS, Jurgen, Hendrik, Peter, Joseph,
Hofkamp 182, 7582 GH, Losser, NL
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
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(51) A61C 3/14
(2006.01)
(11) 57528 B1
A61C 5/46
(2017.01)
(21) P-2018/0905
(22) 03.06.2016.
(96) 03.06.2016. 16172861.3
(97) 02.05.2018. EP3251627 B 201818 DE
(54) MEDICINSKI ALAT ZA UKLANJANJE
FRAGMENATA ZUBA
MEDICAL TOOL FOR REMOVING TOOTH
FRAGMENTS
(73) GANß, Rainer, Lindenstraße 5A, 29223 Celle, DE
(72) ULFAT, Dania, Wandsetwiete 3, 22047 Hamburg, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A61J 1/10
(2006.01)
(11) 57539 B1
A61J 1/14
(2006.01)
A61J 1/20
(2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(21) P-2018/0889
(22) 06.10.2016.
(30) IT 09.10.2015. UB20154282
(96) 06.10.2016. 16192666.2
(97) 09.05.2018. EP3158987 B 201819 EN
(54) STERILIZIRANA FLEKSIBILNA AMBALAŽA ZA
REKONSTITUCIJU I PRIMENU LEKOVITIH ILI
HRANLJIVIH SUPSTANCI KOJE SE DAJU
PUTEM INFUZIJE ILI UBRIZGAVANJEM PO
SISTEMU KAP PO KAP U TELO PACIJENTA
STERILIZABLE FLEXIBLE PACKAGE FOR THE
RECONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF
FLUID MEDICINAL OR NUTRITIONAL
SUBSTANCES WHICH ARE INFUSED OR
INSTILLABLE WITHIN THE BODY OF A PATIENT
(73) PAOLO GOBBI FRATTINI S.R.L., Viale Lazio,
26, 20135 Milano, IT
(72) GOBBI, FRATTINI, Paolo, Giuseppe, Via Stelvio,
12, 23035 Sondalo, IT
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) A61K 9/19
(2006.01)
(11) 57566 B1
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 38/12 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07K 11/02 (2006.01)
(21) P-2018/0974
(22) 23.11.2010.
(30) US 23.11.2009. 263784 P
(86) WO 23.11.2010. PCT/US2010/057910
(87) WO 26.05.2011. WO 2011/063419
(96) 23.11.2010. 10832379.1
(97) 11.07.2018. EP2504353 B 201828 EN
(54) LIPOPEPTIDNE KOMPOZICIJE I POSTUPCI
POVEZANI SA NJIMA
LIPOPEPTIDE COMPOSITIONS AND RELATED
METHODS
ЗИС / RS / IPO

B
(73) CUBIST PHARMACEUTICALS LLC, Weystrasse
20, 6000 Lucerne 6, CH
(72) SUN, Sophie, 20 Woodcliffe Road, Lexington
Massachusetts 02421, US; NAIK, Gaauri, 4 Trowbridge
Place Unit 2D, Harvard Square, Cambridge, MA 02138,
US; O'CONNOR, Sandra, 12 Copper Hill Road, Hudson
New Hampshire 03051, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 57561 B1
(21) P-2018/0946
(22) 17.01.2005.
(30) US 20.01.2004. 537706 P
US 25.08.2004. 604274 P
(96) 17.01.2005. 15199440.7
(97) 16.05.2018. EP3023095 B 2018/20 EN
(54) FORMULACIJA DOBIJENA DIREKTNOM
KOMPRESIJOM I PROCES ZA NJENO
DOBIJANJE
DIRECT COMPRESSION FORMULATION AND
PROCESS
(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) KOWALSKI, James, 38 Summit Road, Belle Mead,
NJ 08502, US; LAKSHMAN, Jay, Parthiban, 169
Candlewick Lane, Bridgewater, NJ 08807, US; PATEL,
Arun, P., 10 East Maple Avenue, Succasunna,
NJ 07876, US
(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd
(51) A61K 31/215 (2006.01)
(11) 57567 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/137 (2006.01)
A61K 31/275 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) P-2018/0737
(22) 02.08.2013.
(30) EP 03.08.2012. 12179232
US 10.10.2012. 201261712008 P
EP 10.10.2012. 12187939
(86) WO 02.08.2013. PCT/EP2013/066285
(87) WO 06.02.2014. WO 2014/020156
(96) 02.08.2013. 13745073.0
(97) 11.04.2018. EP2879672 B 201815 EN
(54) KOMBINOVANA TERAPIJA ZA LEČENJE
MULTIPLE SKLEROZE
COMBINATION THERAPY FOR TREATMENT OF
MULTIPLE SCLEROSIS
(73) FWP IP APS, Østergade 24 A 1.,
1100 København K, DK
(72) TERWEY, Theis, Rheinsberger Strasse 63, 10115
Berlin, DE; RUPP, Roland, Zehntweg 5, 51467 Bergisch
Gladbach, DE; ANDERSEN, Peder, M., Havneholmen
66 4th, DK-1561 Copenhagen V, DK
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
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(51) A61K 31/4035 (2006.01)
(11) 57535 B1
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61P 7/00
(2006.01)
(21) P-2018/0897
(22) 27.04.2015.
(30) EP 30.04.2014. 14166497
(86) WO 27.04.2015. PCT/EP2015/059037
(87) WO 05.11.2015. WO 2015/165842
(96) 27.04.2015. 15717916.9
(97) 06.06.2018. EP3137073 B 2018/23 EN
(54) GLYT1 INHIBITORI ZA PRIMENU U
LEČENJU HEMATOLOŠKIH POREMEĆAJA
GLYT1 INHIBITORS FOR USE IN THE
TREATMENT OF HEMATOLOGICAL DISORDERS
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) ALBERATI, Daniela, Lindenberg 2a, CH-4058
Basel, CH; KOERNER, Annette, Kolpingstrasse 10,
79639 Grenzach-Wyhlen, DE; PINARD, Emmanuel, 7,
rue de Pujo, F-68480 Linsdorf, FR; WINTER, Michael,
Gerda Weiler Strasse 21, 79100 Freiburg, DE
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37, 11077 Beograd
(51) A61K 31/404 (2006.01)
(11) 57501 B1
A61K 31/426 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(21) P-2018/0898
(22) 22.04.2010.
(30) US 25.04.2009. 172722 P
(86) WO 22.04.2010. PCT/EP2010/055317
(87) WO 28.10.2010. WO 2010/122087
(96) 22.04.2010. 10714883.5
(97) 13.06.2018. EP2421527 B 2018/24 EN
(54) POSTUPCI ZA POBOLJŠANJE
FARMAKOKINETIKE
METHODS FOR IMPROVING
PHARMACOKINETICS
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) TRAN, Jonathan, Q., 170 King Street, Apr. 906,
San Francisco, CA 94107, US
(74) ZATEZALO, Mihajlo, Poštanski fah 37,
11077 Beograd
(51) A61K 31/538 (2006.01)
(11) 57525 B1
A61K 9/20
(2006.01)
(21) P-2018/0851
(22) 06.11.2008.
(30) US 07.11.2007. 986237 P
(86) WO 06.11.2008. PCT/US2008/082618
(87) WO 14.05.2009. WO 2009/061909
(96) 06.11.2008. 08848427.4
(97) 25.04.2018. EP2217241 B 201817 EN
(54) VLAŽNA GRANULACIJA UPOTREBOM
AGENSA ZA IZOLOVANJE VODE
WET GRANULATION USING A WATER
SEQUESTERING AGENT
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(73) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.,
1180 Veterans Boulevard, South San Francisco,
CA 94080, US
(72) SUN, Thomas, 4378 Othello Drive, Fremont,
California 94555, US; LO, Ray, 15187 Discovery Road,
San Leandro, California 94579, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A61K 31/7072 (2006.01)
(11) 57505 B1
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 9/28
(2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) P-2018/0890
(22) 14.02.2013.
(30) JP 15.02.2012. 2012031143
(86) WO 14.02.2013. PCT/JP2013/053513
(87) WO 22.08.2013. WO 2013/122134
(96) 14.02.2013. 13749171.8
(97) 16.05.2018. EP2815753 B 201820 EN
(54) FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA KOJA SE
MOŽE ORALNO ADMINISTRIRATI
ORAL ADMINISTRABLE PHARMACEUTICAL
COMPOSITION
(73) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1-27,
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JP
(72) OHNISHI, Yoshito, c/o Taiho Pharmaceutical Co.,
Ltd., 224-2, Hiraishiebisuno, Kawauchi-cho,,
Tokushima-shi,Tokushima 771-0194, JP
(74) AOD MSA IP - Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 36/63 (2006.01)
(11) 57563 B1
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 8/27
(2006.01)
A61K 8/34
(2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/353 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61Q 5/00
(2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) P-2018/0953
(22) 14.03.2014.
(30) IT 15.03.2013. MI20130397
(86) WO 14.03.2014. PCT/EP2014/055162
(87) WO 18.09.2014. WO 2014/140312
(96) 14.03.2014. 14718005.3
(97) 30.05.2018. EP2968428 B 201822 EN
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(54) KOMPOZICIJA ZA FARMACEUTSKU,
NUTRITIVNU ILI KOZMETIČKU UPOTREBU
NA BAZI FLAVONOIDA KOJA IMA POJAČANO
ANTIOKSIDANTNO DEJSTVO
FLAVONOID-BASED COMPOSITION FOR
PHARMACEUTICAL, NUTRITIONAL OR COSMETIC
USE HAVING POTENTIATED ANTIOXIDANT ACTION
(73) GIULIANI S.P.A., Via P. Palagi 2, 20129 Milano, IT
(72) GIULIANI, Giammaria, Via Mascheroni 2, I-20123
Milano, IT; BENEDUSI, Anna, Viale Nazario Sauro 9,
I-20124 Milano, IT; MARZANI, Barbara, Via G.
Marconi 13, I-27020 Carbonara Al Ticino, IT; MASCOLO,
Antonio, Via Breda 140, I-20126 Milano, IT; LIMITONE,
Antonio, Viale don Luigi Orione 14, I-20132 Milano, IT;
BARONI, Sergio, Via Piazzolo 3, I-24030 Villa D'adda, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 38/00 (2006.01)
(11) 57480 B1
C07K 14/54 (2006.01)
(21) P-2018/0904
(22) 08.11.2012.
(30) US 08.11.2011. 201161556843 P
US 22.08.2012. 201261691816 P
(86) WO 08.11.2012. PCT/NL2012/050790
(87) WO 16.05.2013. WO 2013/070076
(96) 08.11.2012. 12791293.9
(97) 02.05.2018. EP2776460 B 201818 EN
(54) FUZIONI PROTEIN KOJI SADRŽI
INTERLEUKIN 4 I INTERLEUKIN 10
FUSION PROTEIN COMPRISING AN
INTERLEUKIN 4 AND INTERLEUKIN 10
(73) UMC UTRECHT HOLDING B.V., Yalelaan 40,
3584 CM Utrecht, NL
(72) VAN, ROON, Joel, Adrianus, Gijsbert, 10
Nieuwlandseweg, 1215 AZ Hilversum, NL;
HARTGRING, Sarita, Aimee, Yvonne, 641 A.
Romerostraat, 3573 AT Utrecht, NL; HACK, Cornelis,
Erik, c/o 100 Heidelberglaan, 3584 CX Utrecht, NL;
LOUWS, Christina, 30 Adriaan van Zwietenstraat, 3554
XG Utrecht, NL; LAFEBER, Floris, Paulus, Jacobus,
Gerardus, 50 Bakkersgilde, 3994 BE Houten, NL
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61K 38/00 (2006.01)
(11) 57531 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 38/22 (2006.01)
A61K 38/26 (2006.01)
A61K 38/28 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
C07K 14/605 (2006.01)
(21) P-2018/0942
(22) 19.12.2013.
(30) EP 21.12.2012. 12306647
(86) WO 19.12.2013. PCT/EP2013/077310
(87) WO 26.06.2014. WO 2014/096148
(96) 19.12.2013. 13810958.2
(97) 09.05.2018. EP2934567 B 201819 EN
ЗИС / RS / IPO

B
(54) DERIVATI EKSENDINA-4 KAO DUALNI
GLP1/GIP- ILI TRIGONALNI
GLP1/GIP/GLUKAGON AGONISTI
EXENDIN-4 DERIVATIVES AS DUAL GLP1/GIPOR TRIGONAL GLP1/GIP/GLUCAGON AGONISTS
(73) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
(72) HAACK, Torsten, c/o Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH, 65926 Frankfurt am Main, DE; WAGNER,
Michael, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926
Frankfurt am Main, DE; HENKEL, Bernd, c/o SanofiAventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main,
DE; STENGELIN, Siegfried, c/o Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, DE;
EVERS, Andreas, c/o Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH, 65926 Frankfurt am Main, DE; LORENZ,
Martin, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926
Frankfurt am Main, DE; LORENZ, Katrin, c/o SanofiAventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 57492 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/19
(2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
(21) P-2018/0817
(22) 29.03.2012.
(30) US 31.03.2011. 201161470121 P
(86) WO 29.03.2012. PCT/US2012/031063
(87) WO 04.10.2012. WO 2012/135408
(96) 29.03.2012. 12763896.3
(97) 23.05.2018. EP2691112 B 201821 EN
(54) STABILNE FORMULACIJE ANTITELA ZA
HUMANI RECEPTOR PROGRAMIRANE SMRTI
PD-1 I SRODNI TRETMANI
STABLE FORMULATIONS OF ANTIBODIES TO
HUMAN PROGRAMMED DEATH RECEPTOR PD-1
AND RELATED TREATMENTS
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East
Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US
(72) SHARMA, Manoj, K., 556 Morris Avenue, Summit,
NJ 07901-1330, US; NARASIMHAN, Chakravarthy, Nachu,
556 Morris Avenue, Summit, NJ 07901-1330, US;
GERGICH, Kevin, James, 351 N. Sumneytown Pike,
North Wales, PA 19454, US; KANG, Soonmo, Peter,
126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 39/395 (2006.01)
A61P 39/00 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
(21) P-2018/0926
(30) EP 11.02.2011. 11001135

(11) 57524 B1

(22) 07.02.2012.
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B
(86) WO 07.02.2012. PCT/EP2012/000548
(87) WO 16.08.2012. WO 2012/107211
(96) 07.02.2012. 12702990.8
(97) 09.05.2018. EP2672994 B 2018/19 EN
(54) ANTI-ALFA-V INTEGRIN ANTITELO ZA
TRETMAN KANCERA PROSTATE
ANTI-ALPHA-V INTEGRIN ANTIBODY FOR THE
TREATMENT OF PROSTATE CANCER
(73) MERCK PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, DE
(72) HOFFMANN, Axel, In der Mark 28, 61273
Wehrheim, DE; LANNERT, Heinrich,
Sauerbruchstrasse 2, 68723 Schwetzingen, DE;
BRISCHWEIN, Klaus, Lichtenfelserstr. 18, 81243
München, DE; PIPP, Frederic, Christian, John-WesleyStrasse 13, 63584 Gruendau, DE; REINDL, Jürgen,
Georg-Buechner-Strasse 3, 64380 Rossdorf, DE;
GROLL, Karin, In der Mordach 1, 64387 Mühltal, DE;
ZUEHLSDORF, Michael, Am Kirschenhang 12, 64297
Darmstadt, DE; PFAFF, Otmar, Am Bonifatiusbrunnen
50, 60439 Frankfurt am Main, DE; RAAB, Sabine,
Kapersburgstrasse 13, 61191 Rosbach, DE; DAU,
Ulrike, Mathildenstrasse 34, 64285 Darmstadt, DE;
DESTENAVES, Benoit, 555 Rue de Paruthiol,
F-01630 Peron, FR
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 57543 B1
A61K 39/00 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
C07K 16/24 (2006.01)
(21) P-2018/0883
(22) 03.06.2011.
(30) US 03.06.2010. 351125 P
US 07.01.2011. 201161430645 P
US 13.04.2011. 201161474764 P
(86) WO 03.06.2011. PCT/US2011/039135
(87) WO 08.12.2011. WO 2011/153477
(96) 03.06.2011. 11790495.3
(97) 18.07.2018. EP2575884 B 201829 EN
(54) PRIMENE I KOMPOZICIJE ZA LEČENJE
HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)
USES AND COMPOSITIONS FOR TREATMENT OF
HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)
(73) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD, Clarendon
House, 2, Church Street, HM 11 Hamilton, BM
(72) OKUN, Martin, M., 207 W. Park Avenue,
Libertyville, IL 60048, US; HARRIS, Thomas, C., 432
Saint Andrews Lane, Gurnee, IL 60031, US
(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51,
11050 Beograd
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(51) A61K 45/06 (2006.01)
(11) 57476 B1
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 9/16
(2006.01)
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
C07D 209/04 (2006.01)
C07D 215/00 (2006.01)
(21) P-2018/0880
(22) 14.04.2015.
(30) US 15.04.2014. 201461979848 P
US 03.10.2014. 201462059287 P
(86) WO 14.04.2015. PCT/US2015/025722
(87) WO 22.10.2015. WO 2015/160787
(96) 14.04.2015. 15721912.2
(97) 23.05.2018. EP3131582 B 201821 EN
(54) FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE ZA
LEČENJE BOLESTI POSREDOVANIH
TRANSMEMBRANSKIM REGULATOROM
PROVODLJIVOSTI CISTIČNE FIBROZE
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS FOR THE
TREATMENT OF CYSTIC FIBROSIS
TRANSMEMBRANE CONDUCTANCE
REGULATOR MEDIATED DISEASES
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, Boston,
MA 02210, US
(72) PHENIX, Brian, Dean, 13 Robert Road, Acton,
MA 01720, US; BAGNOL, Laurent, Jean-claude, 362
Cambridge Street, Burlington, MA 01803, US;
BRODEUR, Geoffrey, Glen, 50 Northern Avenue,
BostonMA 02210, US; CHANDRAN, Sachin, 7
Maxwell Green 311, Somerville, MA 02144, US;
DOKOU, Eleni, 60 Fairfield Street Unit 1, Cambridge,
MA 02140, US; FERRIS, Lori, Ann, 60 Cushing Street,
Medford, MA 02155, US; KNEZIC, Dragutin, 28
Franklin Street, Watertown, MA 02472, US;
MCCARTY, Katie, Lynn, 219 Dexter Avenue Apt. D,
Watertown, MA 02472, US; MEDEK, Ales, 14
Lockland Road, Winchester, MA 01890, US;
WAGGENER, Sara, A., 40 Treble Cove Road, N.
Billerica, MA 01862, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 47/68 (2017.01)
(11) 57483 B1
A61K 39/00 (2006.01)
A61N 5/10
(2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
(21) P-2018/0854
(22) 29.09.2011.
(30) US 29.09.2010. 387933 P
(86) WO 29.09.2011. PCT/US2011/054054
(87) WO 12.04.2012. WO 2012/047724
(96) 29.09.2011. 11831345.1
(97) 06.06.2018. EP2621526 B 201823 EN
(54) KONJUGATI ANTITELA I LEKA (ADC) KOJI
SE VEZUJU ZA 191P4D12 PROTEINE
ЗИС / RS / IPO
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ANTIBODY DRUG CONJUGATES (ADC) THAT
BIND TO 191P4D12 PROTEINS
(73) AGENSYS, INC., 2225 Colorado Avenue, Santa
Monica, CA 90404, US; SEATTLE GENETICS, INC.,
21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA 98021, US
(72) SATPAEV, Daulet, 2225 Colorado Avenue, Santa
Monica, CA 90404, US; MORRISON, Robert, Kendall,
2225 Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404, US;
MORRISON, Karen, Jane, Meyrick, 2225 Colorado
Avenue, Santa Monica, CA 90404, US; GUDAS, Jean,
2225 Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404, US;
JAKOBOVITS, Aya, 2225 Colorado Avenue, Santa
Monica, CA 90404, US; TORGOV, Michael, 2225
Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404, US; AN,
Zili, 2225 Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61M 15/00 (2006.01)
(11) 57548 B1
G06M 1/16
(2006.01)
G06M 1/24
(2006.01)
(21) P-2018/0938
(22) 10.03.2010.
(30) GB 10.03.2009. 0904040
(96) 10.03.2010. 12195433.3
(97) 23.05.2018. EP2570149 B 201821 EN
(54) BROJAČ
COUNTER
(73) EURO-CELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350
Luxembourg, LU
(72) BACON, Raymond, Steep Farm, Steep, Petersfield,
Hampshire GU32 2DB, GB; MCDERMENT, Iain, 7
Moat Lane, Melbourn, Royston, Hertfordshire SG8 6EH, GB
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61P 3/04
(2006.01)
(11) 57519 B1
A61K 38/23 (2006.01)
C07K 5/00
(2006.01)
(21) P-2018/0695
(22) 02.11.2012.
(30) US 02.11.2011. 201161554771 P
US 21.12.2011. 201161578620 P
(96) 02.11.2012. 16174260.6
(97) 02.05.2018. EP3095484 B 201818 EN
(54) MIMETICI KALCITONINA ZA LEČENJE
BOLESTI I POREMEĆAJA
CALCITONIN MIMETICS FOR TREATING
DISEASES AND DISORDERS
(73) KEYBIOSCIENCE AG, Spichermatt 30, 6370 Stans, CH
(72) MEHTA, Nozer, M., 14 Old Coach Road,
Randolph, New Jersey 07869, US; STERN, William,
113 Surrey Lane, Tenafly, New Jersey 07670, US;
STURMER, Amy, M., 8 Evergreen Court, Towaco,
New Jersey 07082, US; KARSDAL, Morten, Asser,
Eckersbergsgade 13, DK-2100 Kobenhavn, DK;
HENRIKSEN, Kim, Dyrehavevej 74, DK-3400 Hillerod, DK
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
ЗИС / RS / IPO

B
(51) B01D 39/20 (2006.01)
(11) 57477 B1
(21) P-2018/0860
(22) 13.03.2015.
(30) EP 17.03.2014. 14000983
EP 19.05.2014. 14168815
(86) WO 13.03.2015. PCT/EP2015/055323
(87) WO 24.09.2015. WO 2015/140074
(96) 13.03.2015. 15709515.9
(97) 25.04.2018. EP3119495 B 201817 EN
(54) POSTUPAK ZA RECIKLOVANJE TEŠKIH
METALA I MATERIJAL KORISTAN U TAKVOM
POSTUPKU
HEAVY METAL RECYCLING PROCESS AND
MATERIAL USEFUL IN SUCH PROCESS
(73) ETH ZURICH, Raemistrasse 101/ETH Transfer,
8092 Zurich, CH
(72) BOLISETTY, Sreenath, Ueberlandstrasse 437, CH8051 Zürich, CH; MEZZENGA, Raffaele, Gruebstrasse
35, CH-8604 Volketswil, CH
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) B02C 18/18 (2006.01)
(11) 57485 B1
B02C 18/14 (2006.01)
(21) P-2018/0790
(22) 27.05.2016.
(96) 27.05.2016. 16171760.8
(97) 02.05.2018. EP3248688 B 2018/18 DE
(54) NOŽ ZA MAŠINU ZA USITNJAVANJE
KNIFE FOR A SHREDDING MACHINE
(73) UNTHA SHREDDING TECHNOLOGY GMBH,
Kellau 141, 5431 Kuchl, AT
(72) PISCHON, Stefan, Kellau 124, 5431 Kuchl, AT;
KAINDL, Josef, Taggerstrasse 270, 5440 Golling, AT
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
(51) B25B 27/02 (2006.01)
(11) 57560 B1
B25B 27/14 (2006.01)
(21) P-2018/0937
(22) 16.08.2013.
(96) 16.08.2013. 13180740.6
(97) 16.05.2018. EP2837469 B 201820 EN
(54) ALAT ZA SKIDANJE POLUGE SERVA IZ
SPOJA SA OŽLJEBLJENIM VRATILOM
REMOVAL TOOL FOR SERVO HORN WITH
SPLINE-SHAFT COUPLING
(73) MODEL RESEARCH INTERNATIONAL CO., LTD.,
No.8, Alley 7, Lane 158, Sec.3, Pa Teh Rd., Taipei, TW
(72) CHENG, Bing, No.8, Alley 7, Lane 158, Sec.3, Pa
Teh Rd., Taipei, TW
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) B28B 23/02 (2006.01)
(11) 57489 B1
(21) P-2018/0888
(22) 07.06.2016.
(30) DE 12.06.2015. 102015007558
DE 24.07.2015. 102015009566
(96) 07.06.2016. 16173237.5
(97) 06.06.2018. EP3109021 B 201823 DE
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B
(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU GOTOVIH
PROIZVODA OD PREDNAPREGNUTOG
BETONA, A NAROČITO PRAGOVA ZA
KOLOSEKE OD PREDNAPREGNUTOG BETONA
ILI PRAGOVA ZA SKRETNICE OD
PREDNAPREGNUTOG BETONA
METHOD FOR MAKING PRESTRESSED
CONCRETE PRODUCTS, IN PARTICULAR
PRESTRESSED CONCRETE SLEEPERS OR
PRESTRESSED CONCRETE POINTS
(73) LEONHARD MOLL BETONWERKE GMBH &
CO KG, Lindwurmstrasse 129, 80337 München, DE
(72) WOBISCH, Lars, Otto-Hahn-Straße 4, 06122 Halle,
DE; HENNIG, Andre, Zweenfurther Straße 7, 04451
Borsdorf, DE; REUSSNER, Jens, Grünstraße 14,
04849 Bad Düben, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) B32B 15/08 (2006.01)
(11) 57558 B1
C21D 8/04
(2006.01)
C25D 5/48
(2006.01)
(21) P-2018/0885
(22) 25.09.2013.
(30) DE 25.01.2013. 102013100730
(86) WO 25.09.2013. PCT/EP2013/069956
(87) WO 31.07.2014. WO 2014/114370
(96) 25.09.2013. 13771437.4
(97) 16.05.2018. EP2948302 B 201820 DE
(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU
POCINKOVANIH FINIH ILI ULTRAFINIH
LIMOVA VISOKE OTPORNOSTI NA KOROZIJU
METHOD FOR PRODUCING GALVANIZED FINE
OR ULTRAFINE SHEET METAL WITH HIGH
CORROSION RESISTANCE
(73) THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH,
Koblenzer Strasse 141, 56624 Andernach, DE
(72) STEIN-FECHNER, Kathleen, Astrid-LindgrenStraße 73, 56564 Neuwied, DE; LOMMEL, Tanja,
Feldkircherstraße 20, Neuwied 56567, DE; RINK, HansPeter, Gartenstraße 19, 56761 Kaifenheim, DE;
THANNHÄUSER, Lutz, Friedrich-Ebert-Straße 30,
56581 Melsbach, DE; SAUER, Reiner, Jupiterstraße 6,
56566 Neuwied, DE; HOFFMANN, Bernd, In den
Strangwiesen 2, 56218 Mühlheim-Kärlich, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) B60C 9/22
(2006.01)
(11) 57503 B1
B60C 9/18
(2006.01)
B60C 9/20
(2006.01)
(21) P-2018/0686
(22) 06.05.2015.
(30) TR 06.05.2014. 201405069
(86) WO 06.05.2015. PCT/TR2015/000192
(87) WO 12.11.2015. WO 2015/171093
(96) 06.05.2015. 15728662.6
(97) 14.03.2018. EP3140133 B 201811 EN
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(54) TRAKA ZA OJAČAVANJE UNUTRAŠNJE
POSTAVE GUME ZA PNEUMATSKE GUME
A CAP PLY REINFORCEMENT STRIP FOR
PNEUMATIC TIRES
(73) KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S, Alikahya Fatih
Mahallesi, Sanayici Caddesi, No: 90, Izmit / Kocaeli, TR
(72) AKSOY, Kürsat, Kordsa Global, Fatih Mah. Sanayi
cad. No: 90, Izmit, 41310 Kocaeli, TR; GUNER, Evren,
Kordsa Global, Fatih Mah. Sanayi cad. No: 90, Izmit,
41310 Kocaeli, TR; TAMER, Ayse, Hande, Kordsa
Global, Fatih Mah. Sanayi cad. No: 90, Izmit, 41310
Kocaeli, TR; FIDAN, Sadettin, Wilhelm-Reimestrasse 7,
30827 Garbsen, DE
(74) AOD MSA IP - Milojević, Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) B60C 15/02 (2006.01)
(11) 57564 B1
B60B 21/12 (2006.01)
B60C 5/16
(2006.01)
(21) P-2018/0954
(22) 17.12.2014.
(30) FR 19.12.2013. 1362970
(86) WO 17.12.2014. PCT/EP2014/078176
(87) WO 25.06.2015. WO 2015/091620
(96) 17.12.2014. 14814853.9
(97) 16.05.2018. EP3083288 B 201820 FR
(54) ADAPTER ZA VOZNI SKLOP I VOZNI
SKLOP SA ADAPTEROM
ADAPTER FOR ROLLING ASSEMBLY AND
ROLLING ASSEMBLY COMPRISING SAME
(73) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours Sablon,
63000 Clermont-Ferrand, FR
(72) AHOUANTO, Michel, Manufacture Française des
Pneumatiques Michelin DGD/PI - F35/Ladoux, F-63040
Clermont-Ferrand Cedex 9, FR; PINEAU, Jacky,
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
DGD/PI - F35/Ladoux, F-63040 Clermont-Ferrand
Cedex 9, FR; TOPIN, Arthur, Manufacture Française des
Pneumatiques Michelin DGD/PI - F35/Ladoux, F-63040
Clermont-Ferrand Cedex 9, FR; BESTGEN, Luc,
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin DGD/PI F35/Ladoux, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 9, FR
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) B60C 27/12 (2006.01)
(11) 57486 B1
B60B 15/00 (2006.01)
B60B 15/10 (2006.01)
B60B 15/22 (2006.01)
B60B 15/26 (2006.01)
B60B 39/00 (2006.01)
B60C 27/06 (2006.01)
(21) P-2018/0816
(22) 02.12.2014.
(30) IT 12.12.2013. TO20131013
(86) WO 02.12.2014. PCT/EP2014/003206
(87) WO 18.06.2015. WO 2015/086124
(96) 02.12.2014. 14814760.6
ЗИС / RS / IPO
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(97) 18.04.2018. EP3079923 B 201816 EN
(54) POBOLJŠANJA KOJE SE ODNOSE NA
NAPLATKE PNEUMATIKA
IMPROVEMENTS RELATING TO TIRE RIMS
(73) NEYROZ, Giorgio Augusto, Frazione Rovarey
11C, 11020 Quart (Aosta), IT
(72) NEYROZ, Giorgio, Augusto, Frazione Rovarey
11C, 11020 Quart (Aosta), IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) B62D 21/18
B62D 55/10
E02F 9/02
E02F 9/06
E02F 9/08
E02F 9/10
(21) P-2015/0451

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

(11) 57555 B1

(22) 07.07.2015.
(43) 31.01.2017.
(54) UNIVERZALNI ELEMENT ZGLOBNE VEZE
ZA TORZIONO RASTEREĆENJE NOSEĆE
KONSTRUKCIJE HODNOG STROJA BAGERA
UNIVERSAL JOINT ELEMENT FOR TORSIONAL
RELIEF OF SUPPORT STRUCTURE OF AN
EXCAVATOR TRAILLING GEAR
(73) GAŠIĆ, Milomir, Rada Vilotijevića 2/30, 36000
Kraljevo, RS; SAVKOVIĆ, Mile, Dositejeva 19M,
36000 Kraljevo, RS; MARKOVIĆ, Goran, Ibarska 17,
36000 Kraljevo, RS; ZDRAVKOVIĆ, Nebojša,
Dositejeva 3, 36000 Kraljevo, RS
(72) GAŠIĆ, Milomir, Rada Vilotijevića 2/30, 36000
Kraljevo, RS; SAVKOVIĆ, Mile, Dositejeva 19M,
36000 Kraljevo, RS; MARKOVIĆ, Goran, Ibarska 17,
36000 Kraljevo, RS; ZDRAVKOVIĆ, Nebojša,
Dositejeva 3, 36000 Kraljevo, RS
(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41,
11000 Beograd
(51) B66B 11/02 (2006.01)
(11) 57478 B1
(21) P-2018/0872
(22) 12.12.2012.
(30) NL 13.12.2011. 2007961
(86) WO 12.12.2012. PCT/NL2012/050881
(87) WO 27.06.2013. WO 2013/095113
(96) 12.12.2012. 12820965.7
(97) 25.04.2018. EP2791042 B 2018/17 EN
(54) OKVIR KABINE PUTNIČKOG/TERETNOG
LIFTA, TAKVA KABINA I PUTNIČKI/TERETNI LIFT
FRAME FOR A CAR OF A PASSENGER/FREIGHT
ELEVATOR, AND SUCH A CAR AND
PASSENGER/FREIGHT ELEVATOR
(73) LOHR LIFTEN B.V., Edisonstraat 60/62,
6902 PK Zevenaar, NL
(72) LOHR, Uwe, Bulevard Nicolaas Debrot 9a,
Kralendijk Bonaire, BQ
(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ D.O.O., Makedonska 32,
11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO

B
(51) C04B 28/02 (2006.01)
(11) 57540 B1
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 35/101 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
(21) P-2018/0934
(22) 27.07.2012.
(96) 27.07.2012. 12290259.6
(97) 09.05.2018. EP2690078 B 2018/19 EN
(54) VATROSTALNI SASTAVI I POSTUPAK
UGRADNJE
REFRACTORY COMPOSITION AND METHOD OF
INSTALLATION
(73) CALDERYS FRANCE, 19 Place de la Résistance,
92446 Issy-les-Moulineaux, FR
(72) MALKMUS, Patrick, Simmerner Strasse 61, 56075
Koblenz, DE; SOURDIER, Jérome, 506 rue Principale
Vaux Fevroux, 01150 Vaux en Bugey, FR
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd
(51) C04B 103/30 (2006.01)
(11) 57513 B1
C04B 14/28 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 111/00 (2006.01)
C04B 111/20 (2006.01)
(21) P-2018/0893
(22) 25.03.2015.
(30) IT 26.03.2014. MI20140514
(86) WO 25.03.2015. PCT/IB2015/052206
(87) WO 01.10.2015. WO 2015/145375
(96) 25.03.2015. 15720434.8
(97) 16.05.2018. EP3122695 B 201820 EN
(54) FOTOKATALITIČKA KOMPOZICIJA NA
BAZI CEMENTA, I NJENA UPOTREBA ZA
DOBIJANJE VODENIH BOJA, NAROČITO ZA
SPOLJAŠNJE PRIMENE
CEMENT-BASED PHOTOCATALYTIC
COMPOSITION, AND USE THEREOF FOR
OBTAINING WATER PAINTS, IN PARTICULAR
FOR OUTDOOR APPLICATIONS
(73) AM TECHNOLOGY LIMITED, 1 Fetter Lane,
London, EC4A 1BR, GB
(72) BERNARDONI, Massimo, c/o ADVANCED
MATERIALS S.R.L., Via Leonardo Da Vinci12,
39100 Bolzano, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C07C 219/08 (2006.01)
(11) 57497 B1
A61K 31/221 (2006.01)
C07C 229/12 (2006.01)
C07C 229/16 (2006.01)
C07C 309/18 (2006.01)
(21) P-2018/0914
(22) 14.03.2014.
(30) US 14.03.2013. 201361782445 P
US 31.01.2014. 201461934365 P
(86) WO 14.03.2014. PCT/US2014/027401
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B
(87) WO 25.09.2014. WO 2014/152494
(96) 14.03.2014. 14767892.4
(97) 06.06.2018. EP2970101 B 201823 EN
(54) PROLEKOVI FUMARATA I NJIHOVA
UPOTREBA U LEČENJU RAZNIH BOLESTI
PRODRUGS OF FUMARATES AND THEIR USE IN
TREATING VARIOUS DESEASES
(73) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED,
Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, IE
(72) ZEIDAN, Tarek, A., 296 Lexington Street,
Watertown, MA 02472, US; DUNCAN, Scott, 4 Wayte
Road, Bedford, MA 01730, US; HENCKEN,
Christopher, P., 36 Dwinell Street, Boston, MA 02132,
US; WYNN, Thomas, Andrew, 94 North Street,
Lexington, MA 02420, US; SANRAME, Carlos, N., 9
Rumford Road, Lexington, MA 02420, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C07D 231/12 (2006.01)
(11) 57523 B1
A61K 31/415 (2006.01)
A61K 31/4155 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
(21) P-2018/0824
(22) 07.10.2010.
(30) IN 08.10.2009. 2439CH2009
IN 30.10.2009. 2636CH2009
US 01.12.2009. 265540 P
IN 25.01.2010. 158CH2010
IN 02.06.2010. 1513CH2010
IN 02.06.2010. 1514CH2010
(86) WO 07.10.2010. PCT/IB2010/002535
(87) WO 14.04.2011. WO 2011/042797
(96) 07.10.2010. 10779334.1
(97) 25.04.2018. EP2509955 B 201817 EN
(54) PIRAZOLSKI DERIVATI KAO
MODULATORI KALCIJUMSKIH KANALA
AKTIVIRANIH OSLOBAĐANJEM KALCIJUMA
PYRAZOLE DERIVATIVES AS MODULATORS OF
CALCIUM RELEASE-ACTIVATED CALCIUM
CHANNEL
(73) RHIZEN PHARMACEUTICALS S.A., Fritz
Courvoisier 40, 2300 La Chaux de Fonds, CH
(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Peyyappan, c/o
Incozen Therapeutics Pvt. Ldt., "Spectrum" Discovery
Zone, SP Biotech Park Phase I, Shameerpet Hyderabad
500 078, IN; VISWANADHA, Srikant, c/o Incozen
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Therapeutics Pvt. Ldt., "Spectrum" Discovery Zone, SP
Biotech Park Phase I, Shameerpet Hyderabad 500 078,
IN; MERIKAPUDI, Gayatri, Swaroop, c/o Incozen
Therapeutics Pvt. Ldt,, "Spectrum" Discovery Zone, SP
Biotech Park Phase I, Shameerpet Hyderabad 500 078,
IN; VAKKALANKA, Swaroop, Kumar, V., S., c/o
Rhizen Pharmaceuticals S.A., Fritz Courvoisier 40,
CH-2300 La Chaux de Fonds, CH
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) C07D 271/06 (2006.01)
(11) 57508 B1
A61K 31/395 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
A61K 31/433 (2006.01)
C07D 273/00 (2006.01)
C07D 273/08 (2006.01)
C07D 285/08 (2006.01)
(21) P-2018/0801
(22) 05.09.2014.
(30) IN 06.09.2013. 4011CH2013
(86) WO 05.09.2014. PCT/IB2014/064279
(87) WO 12.03.2015. WO 2015/033299
(96) 05.09.2014. 14790320.7
(97) 18.04.2018. EP3041827 B 2018/16 EN
(54) 1,2,4-DERIVATI OKSADIAZOLA KAO
IMUNOMODULATORI
1,2,4-OXADIAZOLE DERIVATIVES AS
IMMUNOMODULATORS
(73) AURIGENE DISCOVERY TECHNOLOGIES
LIMITED, 39-40 KIADB Industrial Area, Electronic
City Phase-II, Hosur Road, Bangalore,
Karnataka 560100, IN
(72) SASIKUMAR, Pottayil, Govindan, Nair, 5 Deccan
Palms, Ananth Nagar Phase II, Electronic City Post,
Bangalore 560100, IN; RAMACHANDRA,
Muralidhara, V173 Adarsh Palm Retreat, Outer Ring
Road, Bellandur Post, Bangalore 560103, IN;
NAREMADDEPALLI, Seetharamaiah, Setty,
Sudarshan, 33/A Shenimahathama Temple Compound,
R. K. Layout, K. G. Nagar, Bangalore 560 019, IN
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) C07D 271/06 (2006.01)
(11) 57559 B1
A61K 31/4245 (2006.01)
A61K 31/433 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 285/08 (2006.01)
(21) P-2018/0936
(22) 05.09.2014.
(30) IN 06.09.2013. 4012CH2013
(86) WO 05.09.2014. PCT/IB2014/064281
(87) WO 12.03.2015. WO 2015/033301
(96) 05.09.2014. 14842822.0
(97) 23.05.2018. EP3041828 B 2018/21 EN
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(54) 1,3,4-OKSADIAZOL I 1,3,4-TIADIAZOL
DERIVATIVI KAO IMUNOMODULATORI
1,3,4-OXADIAZOLE AND 1,3,4-THIADIAZOLE
DERIVATIVES AS IMMUNOMODULATORS
(73) AURIGENE DISCOVERY TECHNOLOGIES
LIMITED, 39-40 KIADB Industrial Area, Electronic
City Phase-II, Hosur Road, Bangalore,
Karnataka 560100, IN
(72) SASIKUMAR, Pottayil, Govindan, Nair, 5 Deccan
Palms Ananth Nagar Phase II Electronic City Post,
Bangalore 560100, IN; RAMACHANDRA,
Muralidhara, V173 Adarsh Palm Retreat Outer Ring
Road Bellandur Post, Bangalore 560103, IN;
NAREMADDEPALLI, Seetharamaiah, Setty,
Sudarshan, 33/A Shenimahathama Temple Compound
R. K. Layout K. G. Nagar, Bangalore 560019, IN
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11000 Beograd
(51) C07D 333/40 (2006.01)
(11) 57568 B1
A61K 31/24 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
A61K 31/472 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
C07C 279/18 (2006.01)
C07D 217/26 (2006.01)
C07D 307/81 (2006.01)
C07D 333/24 (2006.01)
C07D 333/68 (2006.01)
C07D 333/70 (2006.01)
(21) P-2018/0861
(22) 13.03.2014.
(30) JP 13.03.2013. 2013050011
(86) WO 13.03.2014. PCT/JP2014/056601
(87) WO 18.09.2014. WO 2014/142219
(96) 13.03.2014. 14763790.4
(97) 30.05.2018. EP2975023 B 201822 EN
(54) JEDINJENJE ESTAR
GUANIDINOBENZOJEVE KISELINE
GUANIDINOBENZOIC ACID ESTER COMPOUND
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(72) FUJIYASU, Jiro, c/o Astellas Pharma Inc., 5-1,
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; ASANO, Toru, c/o Astellas Pharma Inc., 5-1,
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; YAMAKI, Susumu, c/o Astellas Pharma Inc.,
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; KANEKO, Osamu, c/o Astellas Pharma Inc.,
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; KOIKE, Yuka, c/o Astellas Pharma Inc., 5-1,
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; IMAIZUMI, Tomoyoshi, c/o Astellas Pharma
Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8411, JP; URANO, Yasuharu, c/o Astellas Pharma
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Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8411, JP; SATOU, Tomohki, c/o Astellas Pharma
Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8411, JP; SASAMURA, Satoshi, c/o Astellas
Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuoku, Tokyo 103-8411, JP
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07D 401/06 (2006.01)
(11) 57487 B1
A61K 31/497 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
C07D 241/28 (2006.01)
(21) P-2018/0833
(22) 17.03.2015.
(30) US 18.03.2014. 201461954674 P
(86) WO 17.03.2015. PCT/GB2015/050765
(87) WO 24.09.2015. WO 2015/140527
(96) 17.03.2015. 15713339.8
(97) 16.05.2018. EP3119752 B 201820 EN
(54) JEDINJENJA 3,4-DIAMINO-6HLOROPIRAZIN-2-KARBOKSAMIDA ZA
TRETMAN BOLESTI POSREDOVANIH SA ENAC
3,4-DIAMINO-6-CHLOROPYRAZINE-2CARBOXAMIDE COMPOUNDS FOR THE
TREATMENT OF ENAC MEDIATED DISEASES
(73) ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE
(72) BERGLUND, Susanne, Elisabeth, AstraZeneca,
SE-431 83 Mölndal, SE; CONNOLLY, Stephen, c/o
AstraZeneca Intellectual Property,Alderley Park,
Macclesfield Cheshire SK10 4TG, GB;
HEMMERLING, Martin, AstraZeneca, SE-431 83
Mölndal, SE; HOSSAIN, Nafizal, AstraZeneca, SE-431
83 Mölndal, SE; KRISTOFFERSSON, Anna, c/o
AstraZeneca Intellectual Property, Alderley Park,
Macclesfield Cheshire SK10 4TG, GB; LUNDKVIST,
Johan, Rune, Michael, c/o AstraZeneca Intellectual
Property, Alderley Park, Macclesfield Cheshire SK10
4TG, GB; NIKITIDIS, Grigorios, AstraZeneca, SE-431
83 Mölndal, SE; RIPA, Lena, Elisabeth, AstraZeneca,
SE-431 83 Mölndal, SE; SHAMOVSKY, Igor,
AstraZeneca R&D Mölndal, SE-431 83 Mölndal, SE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 57545 B1
A61K 31/4709 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
(21) P-2018/0839
(22) 22.07.2014.
(30) FR 23.07.2013. 1357277
(86) WO 22.07.2014. PCT/FR2014/051884
(87) WO 29.01.2015. WO 2015/011396
(96) 22.07.2014. 14758604.4
(97) 13.06.2018. EP3027602 B 2018/24 FR
23
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(54) NOVI DERIVATI INDOLA I PIROLA,
POSTUPAK NJIHOVE IZRADE I
FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE KOJE IH
SADRŽE
NOVEL DERIVATIVES OF INDOLE AND
PYRROLE, METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF AND PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING SAME
(73) LES LABORATOIRES SERVIER, 35, Rue de
Verdun, 92284 Suresnes, FR; VERNALIS (R&D)
LIMITED, 100 Berkshire Place, Wharfedale Road,
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, GB
(72) CASARA, Patrick, 32 rue de Plobsheim, 67100
Strasbourg, FR; LE DIGUARHER, Thierry, 22 Rue de
Faux Juif, F-45550 Saint Denis de l'Hôtel, FR; HENLIN,
Jean-Michel, 50 Rue des Carrières, F-92150 Suresnes,
FR; STARCK, Jérôme-Benoît, 35 Rue des Chailles, F92500 Rueil-Malmaison, FR; LE TIRAN, Arnaud, 14
Rue Van Gogh, F-78290 Croissy Sur Seine, FR; DE
NANTEUIL, Guillaume, 12 Rue du Chemin Vert, F92150 Suresnes, FR; GENESTE, Olivier, 17 Rue Crevel
Duvalbat A, F-92500 Rueil Malmaison, FR;
DAVIDSON, James, Edward, Paul, 2 Granta Terrace
Great Shelford, Cambridge Cambridgeshire CB22 5DJ,
GB; MURRAY, James, Brooke, 21 Parsonage Way,
Linton Cambridgeshire CB21 4YL, GB; CHEN, I-Jen,
14 Janes Court, Cambridge Cambridgeshire CB1 3JJ,
GB; WALMSLEY, Claire, 65 Collier Close, Ely
Cambridgeshire CB6 3WQ, GB; GRAHAM,
Christopher John, 252 Exning Road, Newmarket Suffolk
CB8 0AN, GB; RAY, Stuart, 5 Daniels Park, Milton
Cambridgeshire CB24 6UD, GB; MADDOX, Daniel, 10
Beaufort Road, Upper Cambourne Cambridgeshire
CB23 6FP, GB; BEDFORD, Simon, 11 Rectory Field,
Harlow Essex CM19 4HD, GB
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd
(51) C07D 417/14 (2006.01)
(11) 57533 B1
A61K 31/4045 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
(21) P-2018/0644
(22) 28.01.2015.
(30) US 29.01.2014. 201461933246 P
US 12.11.2014. 201462078895 P
(86) WO 28.01.2015. PCT/US2015/013263
(87) WO 06.08.2015. WO 2015/116663
(96) 28.01.2015. 15705417.2
(97) 04.04.2018. EP3099684 B 201814 EN
(54) HETEROARIL AMIDI KAO INHIBITORI
PROTEINSKE AGREGACIJE
HETEROARYL AMIDES AS INHIBITORS OF
PROTEIN AGGREGATION
(73) UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la Recherche
60, 1070 Brussels, BE
24
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(72) STOCKING, Emily, M., c/o Neuropore Therapies,
Inc., 10835 Road to the Cure, Suite 210, San Diego, CA
92121, US; WRASIDLO, Wolfgang, c/o Neuropore
Therapies, Inc., 10835 Road to the Cure, Suite 210,
San Diego, CA 92121, US
(74) AOD MSA IP - Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07D 451/10 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
(21) P-2004/0826

(11) 57551 B1
(22) 10.03.2003.
(43) 17.08.2006.

(30) DE 20.03.2002. 102 12 264.4
(86) WO 10.03.2003. PCT/EP03/02422
(87) WO 25.09.2003. WO 03/078429 A1
(54) MIKRONIZOVANI KRISTALNI
TIOTROPIUM BROMID
MICRONIZED CRYSTALLINE TIOTROPIUM
BROMIDE
(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH
& CO.KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am
Rhein, DE
(72) BENDER, Helmut, Dudenstrasse 52, 65193
Wiesbaden, DE; GRAEBNER, Hagen, In der
Rheingewann 11, Ingelheim am Rhein, DE;
SCHINDLER, Konrad, Magdeburger Strasse 24,
Ingelheim am Rhein, DE; TRUNK, Michael, Josef,
Friedrich, Selztalstrasse 44, Ingelheim am Rhein, DE;
WALZ, Michael, Prizrenstrasse 22, Bingen am Rhein, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51,
11050 Beograd
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 57490 B1
A61K 31/53 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07D 471/14 (2006.01)
(21) P-2018/0908
(22) 21.09.2011.
(30) JP 24.09.2010. 2010213012
(86) WO 21.09.2011. PCT/JP2011/071446
(87) WO 29.03.2012. WO 2012/039414
(96) 21.09.2011. 11826859.8
(97) 09.05.2018. EP2620436 B 201819 EN
(54) SUPSTITUISANI PROLEK DERIVATA
POLICIKLIČNOG KARBAMOIL PIRIDONA
SUBSTITUTED POLYCYCLIC CARBAMOYL
PYRIDONE DERIVATIVE PRODRUG
(73) SHIONOGI & CO., LTD., 1-8, Doshomachi 3chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-shi, Osaka 5410045, JP
(72) TAKAHASHI, Chika, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1,
Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP;
MIKAMIYAMA, Hidenori, c/o Shionogi & Co., Ltd.11, Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825,
JP; AKIYAMA, Toshiyuki, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1,
Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP;
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TOMITA, Kenji, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1,
Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP;
TAODA, Yoshiyuki, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1,
Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP;
KAWAI, Makoto, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1,
Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP;
ANAN, Kosuke, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1, Futabacho
3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP;
MIYAGAWA, Masayoshi, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1,
Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP;
SUZUKI, Naoyuki, c/o Shionogi & Co., Ltd.1-1,
Futabacho 3-chome, Toyonaka-shi Osaka 561-0825, JP
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 57541 B1
C07C 51/083 (2006.01)
(21) P-2018/0952
(22) 12.11.2014.
(30) US 13.11.2013. 201361903893 P
(86) WO 12.11.2014. PCT/US2014/065121
(87) WO 21.05.2015. WO 2015/073481
(96) 12.11.2014. 14802788.1
(97) 23.05.2018. EP3068782 B 201821 EN
(54) POSTUPCI ZA PRIPREMU INHIBITORA
REPLIKACIJE VIRUSA GRIPA
METHODS OF PREPARING INHIBITORS OF
INFLUENZA VIRUSES REPLICATION
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, Boston,
MA 02210, US
(72) TANOURY, Gerald, J., 151 O'Malley Road,
Marlborough, MA 01752, US; NUGENT, William,
Aloysius, P.O. Box 1021, Manomet, MA 02345, US;
DVORNIKOVS, Vadims, 45 Chace Hill Road,
Lancester, MA 01523, US; ROSE, Peter, Jamison, 4
Pine Brook Lane, Littleton, MA 01460, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 57569 B1
C07C 67/00 (2006.01)
(21) P-2018/0939
(22) 12.03.2014.
(30) US 13.03.2013. 201361780621 P
US 04.03.2014. 201461947850 P
(86) WO 12.03.2014. PCT/US2014/024224
(87) WO 09.10.2014. WO 2014/165044
(96) 12.03.2014. 14715501.4
(97) 09.05.2018. EP2970263 B 201819 EN
(54) POSTUPCI ZA PRIPREMANJE AGENSA
KOJI UZROKUJE APOPTOZU
PROCESSES FOR THE PREPARATION OF AN
APOPTOSIS-INDUCING AGENT
(73) ABBVIE INC., 1 North Waukegan Road, North
Chicago, IL 60064, US
(72) BARKALOW, Jufang, 1027 Knollwood Road,
Deerfield, IL 60015, US; CALIFANO, Jean-Christophe,
6167 North Bay Ridge, Whitefish Bay, WI 53217, US;
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CHAN, Vincent S., 734 Hinman Avenue 1, Evanston, IL
60202, US; CHRISTENSEN, Alan, C., 2147 West
Wicklow Lane, Round Lake, IL 60073, US; GRIEME,
Timothy A., 4942 N. Winchester Avenue, Chicago, IL
60640, US; KU, Yi-Yin, 23 River Oaks Circle, Buffalo
Grove, IL 60089, US; MULHERN, Mathew M., 1009
Oaktree Trail, Lake Villa, IL 60046, US; PU, Yu-ming
M., 5507 Notting Hill Road, Gurnee, IL 60031, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C07D 473/16 (2006.01)
(11) 57537 B1
A61K 31/522 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 473/18 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
(21) P-2018/0909
(22) 10.11.2014.
(30) US 21.11.2013. 201361907322 P
(86) WO 10.11.2014. PCT/IB2014/065935
(87) WO 28.05.2015. WO 2015/075598
(96) 10.11.2014. 14806447.0
(97) 20.06.2018. EP3071570 B 201825 EN
(54) 2,6-SUPSTITUISANI DERIVATI PURINA I
NJIHOVA UPOTREBA U TRETMANU
PROLIFERATIVNIH POREMEĆAJA
2,6-SUBSTITUTED PURINE DERIVATIVES AND
THEIR USE IN THE TREATMENT OF
PROLIFERATIVE DISORDERS
(73) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US
(72) BEHENNA, Douglas, Carl, 31302 Calle Del
Campo, San Juan Capistrano, California 92675, US;
CHENG, Hengmiao, 16713 Quietwood Lane, San
Diego, California 92127, US; CHO-SCHULTZ, Sujin,
5265 Foxborough Point, San Diego, California 92130,
US; JOHNSON JR., Theodore, Otto, 3612 Torrey View
Court, San Diego, California 92130, US; KATH, John,
Charles, 4168 Eastridge, La Mesa, California 91941, US;
NAGATA, Asako, 7335 Rock Canyon Drive, San
Diego, California 92126, US; NAIR, Sajiv, Krishnan,
1923 White Birch Drive, Vista, California 92081, US;
PLANKEN, Simon, Paul, c/o Pfizer Inc., 10555 Science
Center Drive, San Diego, California 92121, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000 Beograd
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(11) 57481 B1
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2018/0775
(22) 14.11.2014.
(30) WO 15.11.2013. PCT/CA2013/000957
(86) WO 14.11.2014. PCT/CA2014/051091
(87) WO 21.05.2015. WO 2015/070349
(96) 14.11.2014. 14861448.0
(97) 06.06.2018. EP3068786 B 2018/23 EN
(54) PIRAZOLOPIRIMIDINSKA JEDINJENJA
PYRAZOLOPYRIMIDINE COMPOUNDS
25

B
(73) UNIVERSITY HEALTH NETWORK, 190
Elizabeth Street, R. Fraser Elliott Building - Room 1S417, Toronto, Ontario M5G 2C4, CA
(72) LAUFER, Radoslaw, 2145 Meadowglen Drive,
Oakville, Ontario L6M 4C8, CA; NG, Grace, 23 Staglin
Court, Markham, Ontario L6C 0K8, CA; LI, Sze-Wan,
509 Roselawn Avenue, Toronto, Ontario M5N 1K2, CA;
PAULS, Heinz, W., 460 Fourth Line, Oakville, Ontario
L6L 5A4, CA; LIU, Yong, 1066 Harcroft Court, Oakville,
Ontario L6H 3K5, CA; PATEL, Narendra, Kumar, B.,
21 Beachsurf Road, Brampton, Ontario L6R 2R4, CA
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(11) 57509 B1
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2018/0869
(22) 05.03.2013.
(30) CN 27.07.2012. 201210264034
(86) WO 05.03.2013. PCT/CN2013/072185
(87) WO 30.01.2014. WO 2014/015673
(96) 05.03.2013. 13822476.1
(97) 02.05.2018. EP2889298 B 201818 EN
(54) NA 4-POLOŽAJU SUPSTITUISAN DERIVAT
PIRAZOLOPIRIMIDINA I NJEGOVA UPOTREBA
U PRIPREMANJU LEKA
4-POSITION SUBSTITUTED
PYRAZOLOPYRIMIDINE DERIVATIVE, AND USE
THEREOF IN DRUG PREPARATION
(73) GUANGXI WUZHOU PHARMACEUTICALS
(GROUP) CO., LTD., No. 1 Industry Main Road,
Industry Garden, Wuzhou, Guangxi 543000, CN
(72) YANG, Shengyong, No.24, South Section 1, First
Ring Road, Wuhou District, Chengdu Sichuan 610065,
CN; WEI, Yuquan, No.24, South Section 1, First Ring
Road, Wuhou District, Chengdu Sichuan 610065, CN
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(11) 57542 B1
A61K 31/53 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2018/0915
(22) 15.10.2014.
(30) US 17.10.2013. 201361892086 P
US 24.01.2014. 201461931204 P
US 04.04.2014. 201461975229 P
(86) WO 15.10.2014. PCT/US2014/060746
(87) WO 23.04.2015. WO 2015/057873
(96) 15.10.2014. 14799576.5
(97) 13.06.2018. EP3057969 B 201824 EN
(54) KOMPOZICIJE KORISNE ZA LEČENJE
POREMEĆAJA POVEZANIH SA KIT-OM
COMPOSITIONS USEFUL FOR TREATING
DISORDERS RELATED TO KIT
(73) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION, 45
Sidney Street, Cambridge, MA 02139, US
26

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10
(72) ZHANG, Yulian, 2 Sarah Jane Court, Acton, MA
01720, US; HODOUS, Brian, L., 250 Chestnut Street,
Cambridge, MA 02139, US; KIM, Joseph, L., 20 Green
Way, Wayland, MA 01778, US; WILSON, Kevin, J., 38
Union Park Apt. 4, Boston, MA 02118, US; WILSON,
Douglas, 33 Mulberry Circle, Ayer, MA 01432, US
(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51,
11050 Beograd
(51) C07D 487/14 (2006.01)
(11) 57493 B1
A61K 31/4353 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2018/0827
(22) 09.05.2015.
(30) US 09.05.2014. 201461991282 P
US 15.09.2014. 201462050202 P
US 23.09.2014. 201462054054 P
US 04.03.2015. 201562128208 P
(86) WO 09.05.2015. PCT/US2015/030046
(87) WO 12.11.2015. WO 2015/172123
(96) 09.05.2015. 15790016.8
(97) 18.04.2018. EP3140305 B 201816 EN
(54) NOVI SASTAVI, UPOTREBE I METODE ZA
NJIHOVO SPRAVLJANJE
NOVEL COMPOSITIONS, USES AND METHODS
FOR MAKING THEM
(73) PIMERA, INC., 3210 Merryfield Row, San Diego,
California 92121, US
(72) HADDACH, Mustapha, 3210 Merryfield Row, San
Diego, CA 92121, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) C07D 491/052 (2006.01)
(11) 57570 B1
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
(21) P-2018/0970
(22) 23.07.2015.
(30) US 24.07.2014. 201462028556 P
(86) WO 23.07.2015. PCT/US2015/041648
(87) WO 28.01.2016. WO 2016/014736
(96) 23.07.2015. 15744459.7
(97) 13.06.2018. EP3172212 B 201824 EN
(54) INHIBITORI ALDOSTERON SINTAZE
ALDOSTERONE SYNTHASE INHIBITORS
(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(72) BURKE, Jennifer, c/o VP IP Legal Boehringer
Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Rd.,
P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, US;
COGAN, Derek, c/o VP IP Legal Boehringer Ingelheim
USA Corp. 900 Ridgebury Rd.,
P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, US;
LORD, John, c/o VP IP Legal Boehringer Ingelheim
USA Corp. 900 Ridgebury Rd.,
P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, US;
MARSHALL, Daniel, Richard, c/o VP IP Legal
Boehringer Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Rd.,
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P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, US;
MCKIBBEN, Bryan, P., c/o VP IP Legal Boehringer
Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Rd.,
P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, US;
YU, Maolin, c/o VP IP Legal Boehringer Ingelheim
USA Corp. 900 Ridgebury Rd.,
P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, US;
ZHANG, Yunlong, c/o VP IP Legal Boehringer
Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Rd.,
P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368, US;
CERNY, Matthew, A., c/o VP IP, Legal Boehringer
Ingelheim USA Corp., Ridgefield, Connecticut 06877,
US; FADER, Lee, c/o VP IP, Legal Boehringer
Ingelheim USA Corp., Ridgefield, Connecticut 06877,
US; FREDERICK, Kosea, S., c/o VP IP, Legal
Boehringer Ingelheim USA Corp., Ridgefield,
Connecticut 06877, US; SURPRENANT, Simon, c/o VP
IP, Lega lBoehringer Ingelheim USA Corp., Ridgefield,
Connecticut 06877, US
(74) PLAVŠA & PLAVŠA, Strumička 51, 11050 Beograd
(51) C07D 495/04 (2006.01)
(11) 57532 B1
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/541 (2006.01)
A61K 31/554 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
(21) P-2018/0865
(22) 17.10.2014.
(30) JP 17.10.2013. 2013216332
(86) WO 17.10.2014. PCT/JP2014/077653
(87) WO 23.04.2015. WO 2015/056771
(96) 17.10.2014. 14853825.9
(97) 27.06.2018. EP3059239 B 201826 EN
(54) BICIKLIČNO JEDINJENJE KOJE SADRŽI
SUMPOR
SULFUR-CONTAINING BICYCLIC COMPOUND
(73) ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
(72) SHIRAISHI, Nobuyuki, c/o Astellas Pharma Inc.,
5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; HOSHII, Hiroaki, c/o Astellas Pharma Inc., 51 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; HAMAGUCHI, Wataru, c/o Astellas Pharma
Inc., 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8411, JP; HONJO, Eriko, c/o Astellas Pharma Inc.,
5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, JP; TAKUWA, Tomofumi, c/o Astellas Pharma Inc., 5-1
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP;
KONDO, Yuji, c/o Astellas Pharma Inc., 5-1 NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP; GOTO,
Takayuki, c/o Astellas Pharma Inc., 5-1 NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
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(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07K 14/005 (2006.01)
(11) 57506 B1
A61K 38/16 (2006.01)
C12N 15/867 (2006.01)
(21) P-2018/0896
(22) 30.04.2014.
(30) EP 02.05.2013. 13166266
(86) WO 30.04.2014. PCT/EP2014/058870
(87) WO 06.11.2014. WO 2014/177635
(96) 30.04.2014. 14724030.3
(97) 06.06.2018. EP2992004 B 2018/23 DE
(54) PROTRANSDUCIN B-POJAČIVAČ
TRANSFERA GENA
PROTRANSDUCIN B AN ENHANCER OF GENE
TRANSFER
(73) PHARIS BIOTEC GMBH, Feodor-Lynen-Strasse
31, 30625 Hannover, DE
(72) FORSSMANN, Wolf-Georg, c/o Pharis Biotec
GmbH, Feodor-Lynen-Strasse 31, 30625 Hannover, DE;
ZGRAJA, Andreas, Wollweg 2, 30519 Hannover, DE;
RICHTER, Rudolf, c/o Pharis Biotec GmbH, FeodorLynen-Strasse 31, 30625 Hannover, DE
(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,
11000 Beograd
(51) C07K 14/565 (2006.01)
(11) 57549 B1
C07K 1/18
(2006.01)
C07K 1/20
(2006.01)
C07K 1/22
(2006.01)
C12N 5/00
(2006.01)
(21) P-2018/0470
(22) 26.08.2005.
(86) WO 26.08.2005. PCT/EP2005/054220
(87) WO 01.03.2007. WO 2007/022799
(96) 26.08.2005. 05784517.4
(97) 21.03.2018. EP1917276 B 201812 EN
(54) PROCES ZA PRIPREMU GLIKOZILIRANOG
INTERFERONA BETA
PROCESS FOR THE PREPARATION OF
GLYCOSYLATED INTERFERON BETA
(73) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de
l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH
(72) FISCHER, Dina, 12 Gorodesky Street, Rehovot, IL;
BERNARD, Alain, 6, rue Pasteur, F-74100 Ville-laGrand, FR; DUCOMMUN, Paul, Port-Franc 17, CH1003 Lausanne, CH; ROSSI, Mara, Via Giuseppe
Mantellini 38, I-00179 Rome, IT
(74) NAUMOVIĆ, Zoran, Krunska 77, 11000 Beograd
(51) C07K 16/24 (2006.01)
(11) 57502 B1
(21) P-2018/0819
(22) 21.11.2011.
(30) US 23.11.2010. 416495 P
(86) WO 21.11.2011. PCT/EP2011/070604
(87) WO 31.05.2012. WO 2012/069433
(96) 21.11.2011. 11785424.0
(97) 02.05.2018. EP2643352 B 201818 EN

27

B
(54) ANTIGEN-VEZUJUĆI PROTEINI ZA
ONKOSTATIN M (OSM)
ANTIGEN BINDING PROTEINS TO ONCOSTATIN
M (OSM)
(73) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(72) BEMBRIDGE, Gary, Peter, GlaxoSmithKline,
Gunnels Wood Road, Stevenage Hertfordshire SG1
2NY, GB; CHUNG, Chun-wa, GlaxoSmithKline,
Gunnels Wood Road, Stevenage Hertfordshire SG1
2NY, GB; FEENEY, Maria, GlaxoSmithKline, Gunnels
Wood Road, Stevenage Hertfordshire SG1 2NY, GB;
FORD, Susannah, Karen, GlaxoSmithKline, Gunnels
Wood Road, Stevenage Hertfordshire SG1 2NY, GB;
KIRBY, Ian, GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road,
Stevenage Hertfordshire SG1 2NY, GB; MCADAM,
Ruth, GlaxoSmithKline, Gunnels Wood Road,
Stevenage Hertfordshire SG1 2NY, GB
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 57494 B1
A61P 35/02 (2006.01)
(21) P-2018/0902
(22) 30.12.2011.
(30) US 30.12.2010. 201061428699 P
US 31.03.2011. 201161470382 P
US 31.03.2011. 201161470406 P
US 11.05.2011. 201161485104 P
(86) WO 30.12.2011. PCT/US2011/068235
(87) WO 05.07.2012. WO 2012/092612
(96) 30.12.2011. 11811633.4
(97) 02.05.2018. EP2658871 B 201818 EN
(54) ANTI-CD38 ANTITELA
ANTI-CD38 ANTIBODIES
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED, 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osakashi, Osaka 541-0045, JP
(72) ELIAS, Kathleen, Ann, c/o Takeda California,
Inc.10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121,
US; LANDES, Gregory, c/o Takeda California,
Inc.10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121,
US; SINGH, Shweta, c/o Takeda California, Inc.10410
Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
KORVER, Wouter, c/o Takeda California, Inc.10410
Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
DRAKE, Andrew, Walling, c/o Takeda California,
Inc.10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121,
US; HAAK-FRENDSCHO, Mary, c/o Takeda
California, Inc.10410 Science Center Drive, San Diego,
CA 92121, US; SNELL, Gyorgy, Pal, c/o Takeda
California, Inc.10410 Science Center Drive, San Diego,
CA 92121, US; BHASKAR, Vinay, c/o Takeda
California, Inc.10410 Science Center Drive, San Diego,
CA 92121, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
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(11) 57520 B1
A61P 17/00 (2006.01)
(21) P-2018/0802
(22) 04.09.2013.
(30) US 07.09.2012. 201261697972 P
US 18.12.2012. 201261738715 P
US 03.01.2013. 201361748588 P
US 14.02.2013. 201361764624 P
US 22.02.2013. 201361768229 P
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US 26.04.2013. 201361816191 P
FR 10.07.2013. 1356759
(86) WO 04.09.2013. PCT/US2013/057898
(87) WO 13.03.2014. WO 2014/039461
(96) 04.09.2013. 13765844.9
(97) 09.05.2018. EP2892927 B 201819 EN
(54) POSTUPCI ZA LEČENJE ATOPIJSKOG
DERMATITISA PRIMENOM ANTAGONISTA
IL-4R
METHODS FOR TREATING ATOPIC DERMATITIS
BY ADMINISTERING AN IL-4R ANTAGONIST
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US;
SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie,
75008 Paris, FR
(72) ARDELEANU, Marius, 15 Greenridge Avenue 11,
White Plains, NY 10605, US; GRAHAM, Neil, 65
Randor Avenue, Croton-on-Hudson, NY 10520, US;
HAMILTON, Jennifer, D., 55 Pleasant Hill Road,
Hopewell Junction, NY 12533, US; KIRKESSELI,
Stephane, C., c/o Sanofi 54 Rue La Boetie, F-75008
Paris, FR; KUNDU, Sudeep, 300 East 54th Street Apt.
5cd, New York, NY 10022, US; MING, Jeffrey, c/o
Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code:55A-505A,
Bridgewater, NJ 08807, US; RADIN, Allen, 1725 York
Avenue, New York, NY 10128, US; ROCKLIN, Ross,
E., 86 Alexandria Way, Basking Ridge, NJ 07920, US;
WEINSTEIN, Steven, P., 28 Dunham Road, Hartsdale,
NY 10530, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 57522 B1
A61P 37/08 (2006.01)
(21) P-2018/0811
(22) 27.10.2009.
(30) US 29.10.2008. 260307
(96) 27.10.2009. 16161244.5
(97) 18.04.2018. EP3064511 B 201816 EN
(54) MEDICINSKA UPOTREBA HUMANIH
ANTITELA VISOKOG AFINITETA SA
HUMANIM IL-4 RECEPTOROM
MEDICAL USE OF HIGH AFFINITY HUMAN
ANTIBODIES TO HUMAN IL-4 RECEPTOR
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
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(72) PAPADOPOULOS, Nicholas, J, 59 Heritage Lane,
Lagrangeville, New York, NY 12540, US;
FAIRHURST, Jeanette, L, 23 Parkview Court, White
Plains, NY 10603, US; HUANG, Tammy, T, 28 Gideon
Reynolds Road, Cross River, NY 10518, US; MARTIN,
Joel, H, 244 Church Road, Putnam Valley, NY 10579, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 57526 B1
A61P 35/02 (2006.01)
(21) P-2018/0859
(22) 30.12.2011.
(30) US 30.12.2010. 201061428699 P
US 31.03.2011. 201161470382 P
US 31.03.2011. 201161470406 P
US 11.05.2011. 201161485104 P
(86) WO 30.12.2011. PCT/US2011/068244
(87) WO 05.07.2012. WO 2012/092616
(96) 30.12.2011. 11810777.0
(97) 25.04.2018. EP2658870 B 201817 EN
(54) KONJUGOVANA ANTI-CD38 ANTITELA
CONJUGATED ANTI-CD38 ANTIBODIES
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED,
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP
(72) ELIAS, Kathleen, Ann, c/o Takeda California, Inc.,
10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
LANDES, Gregory, c/o Takeda California, Inc., 10410
Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US; SINGH,
Shweta, c/o Takeda California, Inc., 10410 Science
Center Drive, San Diego, CA92121, US; KORVER,
Wouter, c/o Takeda California, Inc., 10410 Science
Center Drive, San Diego, CA 92121, US; DRAKE,
Andrew, Walling, c/o Takeda California, Inc., 10410
Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
HAAK-FRENDSCHO, Mary, c/o Takeda California,
Inc., 10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121,
US; SNELL, Gyorgy, Pal, c/o Takeda California, Inc.,
10410 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US;
BHASKAR, Vinay, c/o Takeda California, Inc., 10410
Science Center Drive, San Diego, CA 92121, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) C12N 1/20
(2006.01)
(11) 57495 B1
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/102 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
(21) P-2018/0874
(22) 02.07.2013.
(30) FR 02.07.2012. 1256329
(86) WO 02.07.2013. PCT/FR2013/051549
(87) WO 09.01.2014. WO 2014/006318
(96) 02.07.2013. 13744668.8
(97) 30.05.2018. EP2885397 B 201822 FR
(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU ANTIGENA
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B
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METHOD FOR PRODUCING HAEMOPHILUS
INFLUENZAE TYPE B ANTIGENS
(73) SANOFI PASTEUR, 14 espace Henry Vallée,
69007 Lyon, FR
(72) LE HIR, Jérome, 36 rue des Filatiers, F-31000
Toulouse, FR; LOUBIERE, Pascal, 9 chemin de
Pellegri, F-31450 Donneville, FR; BARBIRATO,
Fabien, 5 rue Victor Hugo, F-69530 Brignais, FR;
LINDLEY, Nicholas, La Vergnerie basse,
F-81310 Parisot, FR
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) C12N 9/24
(2006.01)
(11) 57514 B1
C12N 9/42
(2006.01)
C12P 19/02 (2006.01)
C12P 19/14 (2006.01)
(21) P-2018/0932
(22) 23.12.2013.
(96) 23.12.2013. 13006045.2
(97) 16.05.2018. EP2886648 B 201820 EN
(54) ENZIMSKA KOMPOZICIJA ZA HIDROLIZU
BIOMASE
ENZYME-COMPOSITION FOR HYDROLYZING BIOMASS
(73) CLARIANT INTERNATIONAL LTD,
Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, CH
(72) REISINGER, Christoph, Fürstenackerstr. 38, 81477
München, DE; RÖCHER, Lutz, Welfenstr. 15, 81541
München, DE; KRAUS, Michael, Allinger Str. 37,
82178 Puchheim, DE; GAMAUF, Christian,
Ortenburgstr. 10, 81477 München, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C12P 19/02 (2006.01)
(11) 57530 B1
(21) P-2018/0911
(22) 05.02.2014.
(30) AT 06.02.2013. 500912013
(86) WO 05.02.2014. PCT/EP2014/052230
(87) WO 14.08.2014. WO 2014/122167
(96) 05.02.2014. 14703332.8
(97) 09.05.2018. EP2954062 B 2018/19 DE
(54) POSTUPAK DOBIJANJA FRUKTOZE
PROCESS FOR PRODUCING FRUCTOSE
(73) ANNIKKI GMBH, Dr. Auner Strasse 20/1,
8074 Raaba-Grambach, AT
(72) ERTL, Ortwin, Weidenstrasse 3, A-8076
Vasoldsberg, AT; SUT, Marta, Conrad von
Hötzendorfstrasse 26/8, A-8010 Graz, AT;
BRANDNER, Martina, Grünfeldsiedlung 36, A-8074
Raaba-Grambach, AT
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3, 11000 Beograd
(51) C22C 5/06
(21) P-2017/0436

(2006.01)

(11) 57556 B1
(22) 27.04.2017.
(43) 31.08.2018.
(54) LEGURE SREBRA OTPORNE NA
TAMNJENJE, NAROČITO NA SULFIDIZACIJU I
POSTUPAK ZA NJIHOVO DOBIJANJE
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B
TRANISH RESISTANT SILVER ALLOY, IN
PARTICULAR TO THE SULFIDATION AND
PRODUCING METHOD THEREOF
(73) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU, Karnegijeva 4,
11000 Beograd, RS
(72) KORAĆ, Marija, dr, Bulevar kralja Aleksandra 149,
11000 Beograd, RS; KAMBEROVIĆ, Željko, dr,
Omladinskih brigada 7e, 11070 Novi Beograd, RS;
DIMITRIJEVIĆ, Stevan, dr, Međeda Useinovića 38,
19210 Bor, RS; RANITOVIĆ, Milisav, dr, Jurija Gagarina 275,
11073 Novi Beograd, RS; DELIJIĆ, Kemal, dr, Bulevar
Džordža Vašingtona 6, 81000 Podgorica, ME
(51) D06M 10/02 (2006.01)
(11) 57488 B1
D06M 10/00 (2006.01)
(21) P-2018/0782
(22) 28.06.2012.
(30) US 28.06.2011. 201161501874 P
(86) WO 28.06.2012. PCT/GB2012/051516
(87) WO 03.01.2013. WO 2013/001306
(96) 28.06.2012. 12753547.4
(97) 04.04.2018. EP2726666 B 201814 EN
(54) METODA I APARAT ZA POVRŠINSKU
OBRADU MATERIJALA KORIŠĆENJEM VIŠE
KOMBINOVANIH IZVORA ENERGIJE
METHOD AND APPARATUS FOR SURFACE
TREATMENT OF MATERIALS UTILIZING
MULTIPLE COMBINED ENERGY SOURCES
(73) MTIX LTD, Bankfield Mills, Wakefield Road,
Moldgreen, Huddersfield, HD5 9BB, GB
(72) MISTRY, Pravin, Bridge Cottage, 1 East Gate,
Honley, Huddersfield HD9 6PA, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) E01B 7/24
(2006.01)
(11) 57507 B1
E01B 19/00 (2006.01)
(21) P-2018/0900
(22) 09.09.2015.
(96) 09.09.2015. 15002631.8
(97) 02.05.2018. EP3141657 B 2018/18 EN
(54) UREĐAJ ZA ZAGREVANJE ŠINSKIH SKRETNICA
RAIL SWITCH HEATING DEVICE
(73) TRACK TEC S.A., Rondo Onz 1, 00-124 Warszawa, PL
(72) SHOLEWA, Andrzej, Track Tec S.A., ul.
Jesionowa 18A/10, 40-158 Katowice, PL
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) E04H 9/02
(21) P-2015/0423

(2006.01)

(11) 57554 B1
(22) 19.06.2015.
(43) 31.12.2016.
(54) ADAPTIVAN SISTEM ZA SEIZMIČKU
ZAŠTITU OBJEKATA ZGRADA OD DEJSTVA
JAKIH ZEMLJOTRESA PUTEM
KONSTRUKTIVNO OBEZBEĐENE GLOBALNE
OPTIMIZACIJE SEIZMO-ENERGETSKOG
BALANSA
30

ADAPTIVE SYSTEM FOR SEISMIC PROTECTION
OF BUILDING STRUCTURES UNDER STRONG
EARTHQUAKES WITH CONSTRUCTIVELY
ASSURED GLOBAL OPTIMIZATION OF SEISMIC
ENERGY BALANCE
(73) "PROJEKTINŽENJERING TIM" D.O.O.,
Cara Dušana 90-92 lokali 9 i 10, 18000 Niš, RS
(72) RISTIĆ, Danilo, Bul. Jane Sandanski 84-2-17, 1000
Skopje, MK; RISTIĆ, Jelena, Bul. Jane Sandanski 84-217, 1000 Skopje, MK; ZLATKOV, Dragan, Vizantijski
bulevar 100/26, 18000 Niš, RS
(51) E05D 11/06 (2006.01)
(11) 57498 B1
E05F 1/12
(2006.01)
E05F 3/12
(2006.01)
E05F 3/20
(2006.01)
(21) P-2018/0779
(22) 04.10.2013.
(30) IT 04.10.2012. VI20120250
IT 04.10.2012. VI20120249
(96) 04.10.2013. 16155650.1
(97) 18.04.2018. EP3054073 B 201816 EN
(54) ŠARKA ZA VRATA, KAPKE I SLIČNO
HINGE DEVICE FOR DOORS, SHUTTERS AND
THE LIKE
(73) IN & TEC S.R.L., Via Guglielmo Oberdan 1/A,
25128 Brescia, IT
(72) BACCHETTI, Luciano, Via della Fonte, 9/C,
25075 Nave (BS), IT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) E06B 5/10
(2006.01)
(11) 57510 B1
E05B 65/10 (2006.01)
(21) P-2018/0891
(22) 05.03.2015.
(30) IT 06.03.2014. AQ20140001
(86) WO 05.03.2015. PCT/IB2015/051627
(87) WO 11.09.2015. WO 2015/132758
(96) 05.03.2015. 15715421.2
(97) 09.05.2018. EP3114299 B 201819 EN
(54) VRATA KOJA SE MOGU OTVORITI U
SLUČAJU KVARA KONSTRUKCIJE
DOOR OPENABLE IN CASE OF STRUCTURAL
FAILURE
(73) FALLAOLITA, Luca, Via Solegara 23,
67051 Avezzano, IT
(72) FALLAOLITA, Luca, Via Solegara 23,
67051 Avezzano, IT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) F03B 17/06 (2006.01)
(11) 57565 B1
(21) P-2018/0964
(22) 17.02.2014.
(30) IT 18.02.2013. MI20130217
(86) WO 17.02.2014. PCT/IB2014/059043
(87) WO 21.08.2014. WO 2014/125449
(96) 17.02.2014. 14714347.3
(97) 16.05.2018. EP2959159 B 2018/20 EN
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(54) HIDROELEKTRIČNI GENERATOR ZA
INSTALACIJU U VODENI TOK
HYDROELECTRIC GENERATOR TO BE
INSTALLED IN A WATER COURSE
(73) NEGLENCO S.R.L., Via Aspromonte 56,
23900 Lecco (LC), IT
(72) CINQUE, Gledis, Via Giuseppe Resinelli 4,
23900 Lecco, IT
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3, 11000 Beograd
(51) F03G 3/00
(2006.01)
(11) 57546 B1
F02D 11/10 (2006.01)
F03G 7/00
(2006.01)
F03G 7/08
(2006.01)
F04B 9/04
(2006.01)
F16H 47/02 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
(21) P-2018/0820
(22) 13.05.2016.
(30) WO 30.12.2015. PCT/FR2015/053769
WO 27.01.2016. PCT/FR2016/050166
(86) WO 13.05.2016. PCT/FR2016/051132
(87) WO 20.04.2017. WO 2017/064379
(96) 13.05.2016. 16727766.4
(97) 11.07.2018. EP3177831 B 2018/28 FR
(54) EKVILIBRIJUM MEHANIZAM ZA ŠTEDNJU
ENERGIJE I ROTACIONA MAŠINA I METOD
PRIMENE
BALANCED MECHANISM FOR SAVING ENERGY,
ROTATING MACHINE AND METHOD
IMPLEMENTING SUCH A MECHANISM
(73) GRANGER, Maurice, Urb. aldeia coelha,
Vila Beatriz LT 3, Albufeira 8200-385, PT
(72) GRANGER, Maurice, Urb. aldeia coelha,
Vila Beatriz LT 3, Albufeira 8200-385, PT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11000 Beograd
(51) F16B 12/26 (2006.01)
(11) 57499 B1
(21) P-2018/0831
(22) 13.02.2014.
(30) DE 27.02.2013. 102013203289
(86) WO 13.02.2014. PCT/EP2014/052832
(87) WO 04.09.2014. WO 2014/131626
(96) 13.02.2014. 14704162.8
(97) 04.07.2018. EP2961999 B 201827 DE
(54) VEZUJUĆI SKLOP
CONNECTING MEANS
(73) BAUR, Franz, Hochsträss 13, 87534 Oberstaufen,
DE; HASER, Franz, Buchenegg 5, 87534 Oberstaufen,
DE; LAMELLO AG, Hauptstrasse 149, 4416
Bubendorf, CH
(72) BAUR, Franz, Hochsträss 13, 87534 Oberstaufen,
DE; HASER, Franz, Buchenegg 5, 87534 Oberstaufen,
DE; SEILER, Philipp, Underdorf 20, CH-4424
Arboldswil, CH; JEKER, Patrick, Holzgasse 14, CH4225 Brislach, CH
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(96) 21.05.2015. 15723531.8
(97) 04.07.2018. EP3146249 B 201827 EN
(54) PRIKLJUČAK ZA SPAJANJE CEVI
FITTING FOR COUPLING TO A PIPE
(73) GEORG FISCHER WAGA N.V., Lange
Veenteweg 19, 8161 PA Epe, NL
(72) WIJLENS, Jeroen, Vingerhoedskruit 15, 7483 BH
Haaksbergen, NL; HULSEBOS, Michel, Paul,
Vonderschottenweg 16, 7451 MN Holten, NL;
WELLINK, Roel, Alexander, Maria, Wissinksdijk 12,
7548 PD Usselo, NL
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) F21V 23/04 (2006.01)
(11) 57511 B1
F21W 131/103 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
(21) P-2018/0924
(22) 29.08.2013.
(86) WO 29.08.2013. PCT/EP2013/067903
(87) WO 05.03.2015. WO 2015/028067
(96) 29.08.2013. 13759157.4
(97) 23.05.2018. EP3039335 B 201821 EN
(54) KONTROLERI SVETILJKI
LUMINAIRE CONTROLLERS
(73) SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE
(72) BRAND, Daniel, Hildegardisstr.6, 50735 Köln, DE;
SCHROEDER, Helmut, Tulpenweg 16, 65201
Wiesbaden, DE
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) F24F 3/14
(2006.01)
(11) 57482 B1
(21) P-2018/0846
(22) 15.11.2011.
(96) 15.11.2011. 11290524.5
(97) 16.05.2018. EP2594857 B 2018/20 DE
(54) SUŠAČ VAZDUHA
AIR DEHUMIDIFIER
(73) HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67,
40589 Düsseldorf, DE
(72) RUTHE-STEINSIEK, Kai, Bilker Allee 27, 40219
Düsseldorf, DE; ORLIK, Sylvain, Eitel Strasse 67,
40472 Düsseldorf, DE; GODARD, Fanny, 7 Rue
Georges d'Amboise, 76000 Rouen, FR; NOE, Mathieu, 9
Rue des Peupliers Hameau de Roncherolles, 27700 La
Roquette, FR; FARCE, Jean-Michel, 3 bis, Rue de
l'Eperon, 75006 Paris, FR
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
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(51) F24H 1/18
(2006.01)
(11) 57534 B1
F28D 1/047 (2006.01)
F28D 7/02
(2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F28F 1/02
(2006.01)
(21) P-2018/0894
(22) 28.09.2015.
(96) 28.09.2015. 15187164.7
(97) 02.05.2018. EP3147584 B 2018/18 DE
(54) REZERVOAR ZA SKLADIŠTENJE HLADNIH
I TOPLIH TEČNOSTI
LIQUID STORAGE FOR STORAGE OF COLD AND
WARM LIQUIDS
(73) KAYMAKANOV, Gueorgui, Karlstraße 55,
64673 Zwingenberg, DE
(72) KAYMAKANOV, Gueorgui, Karlstraße 55,
64673 Zwingenberg, DE
(74) STOJKOVIĆ, Dušan, Njegoševa 28A,
11000 Beograd
(51) F24H 3/04
F24H 9/00
(21) P-2015/0119

(2006.01)
(2006.01)

(51) F26B 3/04
A23L 3/40
A23N 12/08
F26B 9/06
F26B 21/00
(21) P-2015/0281

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

(11) 57552 B1

(22) 24.02.2015.
(43) 31.08.2016.
(54) ELEKTRO KONVEKTOR SA OREBRENO
PERFORIRANIM LIMOVIMA
ELECTRICAL CONVERTER WITH RIBBED
PERFORATED SHEETS
(73) PEJIN, Milivoj, Jiričekova br. 3, 21000 Novi Sad, RS
(72) PEJIN, Milivoj, Jiričekova br. 3, 21000 Novi Sad, RS
(11) 57553 B1

(22) 28.04.2015.
(43) 30.11.2016.
(54) POSTUPAK NISKOTEMPERATURNOG
KONDENZACIONOG SUŠENJA NAMIRNICA
METHOD FOR LOW-TEMPERATURE
CONDENSATION DRYING OF GROCERIES
(73) STEVANOVIĆ, PEJOVIĆ, Mira, Orašac bb,
34308 Orašac, RS
(72) STEVANOVIĆ, PEJOVIĆ, Mira, Orašac bb,
34308 Orašac, RS; MARIĆ, Mladen, Atinska 26/11,
34000 Kragujevac, RS
(51) F41A 3/58
(2006.01)
(11) 57479 B1
F41A 19/15 (2006.01)
F41A 19/54 (2006.01)
(21) P-2018/0892
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(97) 06.06.2018. EP3040672 B 201823 EN
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(54) ZAMENLJIVI SKLOP OBARAČA ZA
VATRENA ORUŽJA
INTERCHANGEABLE TRIGGER ASSEMBLY FOR
FIREARMS
(73) BENELLI ARMI S.P.A., Via della Stazione, 50,
61029 Urbino (Pesaro), IT
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(54) RAZLIKOVANJE STVARNIH KORISNIKA
OD BOTOVA, OCR SISTEMA I UČEŠĆA TREĆE
STRANE PRILIKOM CAPTCHA PROVERE
DISTINGUISH VALID USERS FROM BOTS, OCRS
AND THIRD PARTY SOLVERS WHEN
PRESENTING CAPTCHA
(73) FIREBLADE HOLDINGS, LLC, 2021 McKinney
Avenue, Suite 1100, Dallas, TX 75201, US
(72) RAPAPORT, Shay, 37a Shivat Zion Street, 44286
Kfar Saba, IL; AZARIA, Erez, 21 Katzenelson Street,
70700 Gedera, IL; SCHWARTZ, Omri, 3 Ha'Nahlieli
Street, 38908 Elyahin, IL
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(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA GENERISANJE
AUDIO SIGNALA I POSTUPAK PODEŠAVANJA
JAČINE AUDIO SIGNALA
METHOD AND APPARATUS FOR OUTPUTTING
AUDIO SIGNAL, AND METHOD OF ADJUSTING
VOLUME OF THE AUDIO SIGNAL
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(97) 09.05.2018. EP2993746 B 201819 DE
(54) PRENOSIVI SISTEM PROTIVPOŽARNE
ZAŠTITE ZA ELEKTRIČNA POSTROJENJA
TRANSPORTABLE FIRE PROTECTION SYSTEM
FOR ELECTRICAL SYSTEMS
(73) CELSION BRANDSCHUTZSYSTEME GMBH,
Caminaer Strasse 10, 02627 Radibor, DE
(72) SCHUBERT, Boris, Dresdener Str. 15,
02625 Bautzen, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
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(54) KOMPONENTA MREŽE SNABDEVANJA ZA
MREŽU SNABDEVANJA
SUPPLY NETWORK COMPONENT FOR A SUPPLY
NETWORK
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(72) DOERNDORFER, Johannes, Goethestr. 33,
73525 Schwaebisch Gmuend, DE
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VIDEO DECODING METHOD USING
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(72) LEE, Tammy, A-707 Trapalace Apt., 1344-13
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.09.2018. до 15.10.2018. године:

Beograd, RS, престао је да важи дана 03.04.2018.
године.

Патент број 49263 чији је носилац NEKTAR
THERAPEUTICS, SAD, 150 Industrial Road, San
Carlos, CA 94070, US, престао је да важи дана
07.10.2018. године.

Патент број 50808 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 1,rue Carle Hebert, F92415 Courbevoie Cedex, FR, престао је да важи дана
06.04.2018. године.

Патент број 49710 чији је носилац GLAXO
GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England, UK, престао је да важи
дана 15.10.2018. године.

Патент број 50994 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton, CT
06340-5146, US, престао је да важи дана 02.04.2018.
године.

Патент број 49982 чији је носилац EUROCELTIQUE S.A., 122,boul.de la Petrusse, L-2330
Luxembourg, LU, престао је да важи дана 18.09.2018.
године.

Патент број 51102 чији је носилац FRIATEC
AKTIENGESELLSCHAFT, Steinzeugstrasse 50, D68229 Mannheim, DE, престао је да важи дана
19.03.2018. године.

Патент број 50182 чији је носилац NEKTAR
THERAPEUTICS, 150 Industrial Road, SAN CARLOS,
US, престао је да важи дана 30.09.2018. године.

Патент број 51211 чији је носилац EMODIS
GMBH, Paulistrasse 96, 8834 Schindellegi, CH, престао
је да важи дана 04.04.2018. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.03.2018. до 15.04.2018. године:

Патент број 51455 чији је носилац
VOESTALPINE KREMS FINALTECHNIK GMBH,
Schmidhüttenstrasse 5, 3502 Krems-Lerchenfeld, AT,
престао је да важи дана 21.03.2018. године.

Патент број 49432 чији је носилац General
Electric Technology GmbH, Brown Boveri Strasse 7, ,
CH-5400 Baden , CH, престао је да важи дана
24.03.2018. године.
Патент број 49916 чији је носилац AVENTIS
PHARMA S.A., 20,avenue Raymond Aron, F-92160
Antony, FR, престао је да важи дана 08.04.2018.
године.
Патент број 50239 чији је носилац LES
LABORATORIES
SERVIER,
Département
Brevets/Fontanes, 1 rue Carle Hébert, F-92415
Courbevoie Cedex, FR, престао је да важи дана
31.03.2018. године.
Патент број 50240 чији је носилац LES
LABORATOIRES
SERVIER,
Département
Brevets/Fontanes, 1 rue Carle Hébert, F-92415
Courbevoie Cedex, FR, престао је да важи дана
11.04.2018. године.
Патент број 50259 чији је носилац Panajotović
Danijela, Nedeljka Čabrinovića 62, 11000 Beograd, RS;
Panajotović Zdenka, Nova skojevska 31/25, 11000
36

Патент број 51825 чији је носилац BP
CHEMICALS LIMITED, Chertsey Road, Sunbury-onThames, Middlesex TW16 7BP, GB, престао је да важи
дана 10.04.2018. године.
Патент број 52640 чији је носилац
GENKYOTEX SUISSE SA, 16, Chemin des Aulx, 1228
Plan-les-Ouates, CH, престао је да важи дана
21.03.2018. године.
Патент број 52661 чији је носилац Sumitomo
Dainippon Pharma Co.,Ltd, , 6-8, Dosho-machi 2chome, Chuo-ku, Osaka-shi, , Osaka 541-8524 , JP;
MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln
Avenue, Rahway, , NJ 07065-0907 , US, престао је да
важи дана 04.04.2018. године.
Патент број 52762 чији је носилац VIROBAY,
INC., 1490 O'Brien Drive, Suite G, Menlo Park, CA
94025, US, престао је да важи дана 18.03.2018.
године.
Патент број 52888 чији је носилац
ZYMOGENETICS, INC., 1201 Eastlake Avenue East,
ЗИС / RS / IPO
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Seattle, WA 98102, US; ARES TRADING S.A., Zone
Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH, престао
је да важи дана 28.03.2018. године.
Патент број 52996 чији је носилац ŽIVKOVIĆ,
Slobodan, selo Rogača, 32230 Guča, RS, престао је да
важи дана 16.03.2018. године.
Патент број 53095 чији је носилац SANOVEL
ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Istinye Mah., Balabandere Cad. No:14, 34460
Sariyer/Istanbul, TR, престао је да важи дана
31.03.2018. године.
Патент број 53119 чији је носилац PONG,
David, Teng, Apt 6A Tower One, No. 1 Po Shan Road,
Hong Kong SAR, CN, престао је да важи дана
14.04.2018. године.

B
Tomasz, Tadeusz, Polna 12, PL-21-509 Kodeń, PL,
престао је да важи дана 29.03.2018. године.
Патент број 54240 чији је носилац XELLIA
PHARMACEUTICALS APS, Dalslandsgade 11, 2300
Copenhagen S, DK, престао је да важи дана
14.04.2018. године.
Патент број 54480 чији је носилац BAYER
INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-NobelStrasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE; BAYER
PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Müllerstrasse
178, 13353 Berlin, DE, престао је да важи дана
06.04.2018. године.
Патент број 54482 чији је носилац
PROGNOSYS BIOSCIENCES, INC., 505 Coast Blvd.
South, La Jolla, CA 92037, US, престао је да важи
дана 06.04.2018. године.

Патент број 53238 чији је носилац NEKTAR
THERAPEUTICS, 455 Mission Bay Boulevard South
Suite 100, San Francisco CA 94158, US, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.

Патент број 54483 чији је носилац NUTRITION
SCIENCES N.V./S.A., Booiebos 5, 9031 Drongen, BE,
престао је да важи дана 15.4.2018. године.

Патент број 53316 чији је носилац PAGTER &
PARTNERS INTERNATIONAL B.V., Industrieterrein
Borchwerf, Vaartveld 14, 4704 SE Roosendaal, NL,
престао је да важи дана 05.04.2018. године.

Патент број 54513 чији је носилац
DISCOVERY LABORATORIES, INC., 2600 Kelly
Road, Suite 100, Warrington, PA 18976-3622, US,
престао је да важи дана 29.03.2018. године.

Патент број 53389 чији је носилац ASTEX
THERAPEUTICS LIMITED, 436 Cambridge Science
Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4
0QA, GB, престао је да важи дана 10.04.2018. године.

Патент број 54634 чији је носилац
DISCOVERY LABORATORIES, INC., 2600 Kelly
Road, Suite 100, Warrington, PA 18976-3622, US,
престао је да важи дана 18.03.2018. године.

Патент број 53641 чији је носилац
GENKYOTEX SUISSE SA, 16, Chemin des Aulx, 1228
Plan-les-Ouates, CH, престао је да важи дана
21.03.2018. године.

Патент број 54762 чији је носилац CRITICAL
CARE DIAGNOSTICS, INC., 3030 Bunker Hill St.,
Suite 115A, San Diego, California 92109, US, престао
је да важи дана 09.04.2018. године.

Патент број 53876 чији је носилац BAYER
INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-NobelStrasse 10, 40789 Monheim, DE, престао је да важи
дана 29.03.2018. године.

Патент број 54938 чији је носилац GENERAL
MEMBRANE S.P.A., Via Venezia 28, 30020 Ceggia
(VE), IT, престао је да важи дана 27.03.2018. године.

Патент број 54016 чији је носилац ELECTRO
POWER SYSTEMS S.P.A., Via Livorno 60, 10144
Torino (TO), IT, престао је да важи дана 16.03.2018.
године.
Патент број 54040 чији је носилац WBN
WAGGONBAU NIESKY GMBH, Am Waggonbau 11,
02906 Niesky, DE, престао је да важи дана
25.03.2018. године.
Патент број 54223 чији је носилац PISKORZ,
Waldemar, Polna 12, PL-21-509 Kodeń, PL; PISKORZ,
ЗИС / RS / IPO

Патент број 55257 чији је носилац JAN DE
NUL N.V., Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, BE,
престао је да важи дана 31.03.2018. године.
Патент број 55355 чији је носилац
TECNOFILM S.P.A., 6968 Via Fratte, 63811
Sant'Elpidio a Mare (FM), IT, престао је да важи дана
25.03.2018. године.
Патент број 55371 чији је носилац XELLIA
PHARMACEUTICALS APS, Dalslandsgade 11, 2300
Copenhagen S, DK, престао је да важи дана
27.03.2018. године.
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B
Патент број 55616 чији је носилац INOTEK
PHARMACEUTICALS CORPORATION, 91 Hartwell
Avenue, Second Floor, Lexington, MA 02421, US,
престао је да важи дана 19.03.2018. године.
Патент број 55617 чији је носилац INOTEK
PHARMACEUTICALS CORPORATION, 91 Hartwell
Avenue, Second Floor, Lexington, MA 02421, US,
престао је да важи дана 19.03.2018. године.
Патент број 55623 чији је носилац JAN DE
NUL N.V., Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, BE,
престао је да важи дана 17.03.2018. године.
Патент број 55795 чији је носилац
CEPHALON, INC., 41 Moores Road, P.O.Box 4011,
Frazer, PA 19355, US; TEVA, Santé, 110 Esplanade du
Général De Gaulle, 92931 La Défense Cedex, FR,
престао је да важи дана 14.04.2018. године.
Патент број 55800 чији је носилац THE
ALUMINIUM LIGHTING COMPANY LIMITED, Unit
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8 Croeserw Industrial Estate, Cymmer, Port Talbot SA13
3PB, GB, престао је да важи дана 26.03.2018. године.
Патент број 55809 чији је носилац
HUBER+SUHNER AG, Degersheimerstrasse 14, 9100
Herisau, CH, престао је да важи дана 22.03.2018.
године.
Патент број 55852 чији је носилац KNAUF
GIPS KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, DE, престао
је да важи дана 02.04.2018. године.
Патент број 56360 чији је носилац GENERAL
ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH, Brown Boveri
Strasse 7, 5400 Baden, CH, престао је да важи дана
21.03.2018. године.
Патент број 56379 чији је носилац ABOCA
S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA, Frazione Aboca 20,
52037 Sansepolcro (AR), IT, престао је да важи дана
28.03.2018. године
.
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B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.09.2018. до 15.10.2018. године
Промена пренос права
За патент бр. 51342 извршен је пренос на
VECTANS PHARMA, 230 Bureaux de la Colline,
92213 Saint-Cloud Cedex, FR;
За патент бр. 51355 извршен је пренос на
Миловановић Живослав, Трстеничка 8, Крњево, RS;
За патент бр. 54225 извршен је пренос на
PEŠIĆ, Jelena, Mileve Marić Ajnštajn 86/20, 11070
Novi Beograd, RS; ZAVIŠIĆ, Gordana, mr, Dušana
Vukasovića br.71/67, 11070 Novi Beograd, RS;
RADULOVIĆ, Željka, dr, Dragana Rakića br. 53, 11080
Zemun , RS i VRANIĆ, Valentina, Narodnih heroja br.
16, 11070 Novi Beograd, RS;
За патент бр. 55041 извршен је пренос на
Runway Safe IPR AB, Riddargatan 30, 114 57
Stockholm, SE;
За патент бр. 55185 извршен је пренос на
United Kingdom Research and Innovation Polaris
House, North Star Avenue, Swindon SN2 1FL,
GBandINFLECTIS BIOSCIENCE, Halle 13 Bio Ouest
lle de Nantes 21 rue de la Noué Bras de Fer, 44200
Nantes, FR;

ЗИС / RS / IPO
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Престанак важења малог патента истеком
законског рока од 16.09.2018. до 15.10.2018. године
Мали патент рег. бр. 1040 чији је носилац
Stamenković Vojislav, Jugoslovenska 33, 17530
Surdulica, RS
престао је да важи дана 10.10.2018. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.03.2018. до 15.04.2018. године
Мали патент број 1465 чији је носилац
JOVANOVIĆ, Nebojša, Cvete Nikolić bb, 19220 Donji
Milanovac, RS; MILOJKOVIĆ, Pavle, Cvete Nikolić bb,
19220 Donji Milanovac, RS, престао је да важи дана
30.03.2018. године.
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А

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications

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

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

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

ЗИС / RS / IPO
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А

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

Класификациона ознака по
Међународној класификацији патената

Број објаве европске пријаве
патента

(23)

Датум повлачења/одбијања захтева

(30)

Подаци о праву првенства међународне пријаве патента

(86)

Број и датум подношења међународне пријаве патента

(96)

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

(87)

Број и датум међународне објаве пријаве патента

(97)

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

(41)

Датум када је податак постао доступан јавности

(54)

Назив проналаска на енглеском језику

(71)

Подаци о подносиоцу пријаве

(72)

Подаци о проналазачу

(74)

Подаци о пуномоћнику

________________



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

________________

У овом броју Гласника објављујемо:
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију и објаве
повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO
Patent Bulletin бр. 39/2018– 42/2018 (26.09.2018. до 17.10.2018.).
________________

Више података о пријавама можете наћи у European Patent Bulletin (службено гласило
Европског патентног завода) у склопу INID кода (97)
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А

ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
(51)

A01N 25/10 (2006.01) (11) EP 3378310 A1
C08J 3/14 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08K 5/00 (2006.01)
C08L 25/18 (2006.01)
C08L 33/02 (2006.01)
C08L 39/02 (2006.01)
C08J 3/16 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
A01N 25/34 (2006.01)
A01N 25/28 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C08L 5/08 (2006.01)
(30) US 25.09.2008. 100068 P
US 09.03.2009. 158483 P
(96) EP 18167678.4 25.09.2009. EN
(97) EP 3378310 26.09.2018. 201839 EN
(54) COMPOSITIONS OF POLYMER
NANOPARTICLES
(71) VIVE CROP PROTECTION INC., 700 Bay St.,
Suite 1100, Toronto ON M5G 1Z6, CA
(72) LI, FUGANG, 40 Grasslands Avenue, Richmond
Hill, Ontario L4B 4L1, CA
PHAM, HUNG, 8 Freshmeadow Street, Brampton,
Ontario L6P 2HF, CA
ANDERSON, DARREN, J., 781 King Street,W No. 302,
Toronto, Ontario M5V 1NF, CA
(74) HUCKER, CHARLOTTE JANE, Kilburn &
Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road, London
WC1X 8NL, GB
_____________________________________________
(51)

A61K 9/00 (2006.01) (11) EP 3384899 A1
A61K 31/13 (2006.01)
(30) EP 21.04.2009. 09290298
(96) EP 18174428.5 12.04.2010. EN
(97) EP 3384899 10.10.2018. 201841 EN
(54) PAEDIATRIC SOLUTIONS COMPRISING
A BETA-BLOCKER
(71) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45, Place
Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FR
(72) CHAUMONT, CHRISTINE, c/o Pierre Fabre
Dermatologie45 place Abel Gance, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, FR
CORDOLIANI, JEAN-FRANÇOIS, c/o Pierre Fabre
Dermatologie45 place Abel Gance, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, FR
LEVERD, ÉLIE, c/o Pierre Fabre Dermatologie45 place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR
MUGUET, VALÉRIE, c/o Pierre Fabre Dermatologie45
place Abel Gance, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, FR
ЗИС / RS / IPO

(74) NOVAGRAAF TECHNOLOGIES, Bâtiment O2
2, rue Sarah Bernhardt CS90017, 92665 Asnières-surSeine Cedex, FR
_____________________________________________
(51)

A61M 5/142(2006.01) (11) EP 3287161 A1
F16K 99/00 (2006.01)
G01L 9/00 (2006.01)
F15C 5/00 (2006.01)
A61M 5/158(2006.01)
(30) US 06.05.2009. 436365
US 06.05.2009. 436360
(96) EP 17192248.7 05.05.2010. EN
(97) EP 3287161 28.02.2018. 201809 EN
(54) LOW-DEAD VOLUME MICROFLUIDIC
CIRCUIT AND METHODS
(71) CEQUR SA, Altsagenstrasse 5, 6048 Horw, CH
(72) GRAVESEN, PETER, Hyldebaervej 6, DK-6430
Nordborg, DK
ARNDT, HEIKO, Hafendamm 31, 24937 Flensburg, DE
(74) BARKER BRETTELL LLP, 100 Hagley Road
Edgbaston, Birmingham B16 8QQ, GB
_____________________________________________
(51)

C07F 5/02 (2006.01) (11) EP 3385267 A1
C07F 5/04 (2006.01)
(30) US 30.03.2004. 557535 P
(96) EP 18172486.5 24.03.2005. EN
(97) EP 3385267 10.10.2018. 201841 EN
(54) SYNTHESIS OF BORONIC ESTER AND
ACID COMPOUNDS
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US
(72) PICKERSGILL, FRASER I., 115 Liberty Street,
Newton, MA 18940, US
BISHOP, JOHN, 878 Townsend Road, Groton,
MA 01450, US
LO, YOUNG, Boehringer Ingelheim Chemicals,
Inc.2820 North Normandy Drive P.O. Box 1658,
Petersburg, VA 23805-9382, US
CHUI, FANG-TING, Boehringer Ingelheim Chemicals,
Inc.2820 North Normandy Drive P.O. Box 1658,
Petersburg, VA 23805-9382, US
KULKARNI, VITHALANAND R., Boehringer
Ingelheim Chemicals, Inc.2820 North Normandy Drive
P.O. Box 1658, Petersburg, VA 23805-9382, US
(74) HARRIS, JENNIFER LUCY, Kilburn & Strode
LLP Lacon London 84 Theobalds Road, London WC1X
8NL, GB

43

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10

А
(51)

C07K 14/705(2006.01) (11) EP 3290439 A1
A61K 38/17 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
C07K 14/475(2006.01)
(30) US 12.06.2009. 268420 P
US 03.11.2009. 280543 P
(96) EP 17166621.7 08.06.2010. EN
(97) EP 3290439 07.03.2018. 201810 EN
(54) TRUNCATED ACTRIIB-FC FUSION
PROTEINS
(71) ACCELERON PHARMA INC., 128 Sidney
Street, Cambridge, MA 02139, US
(72) SEEHRA,, JASBIR, 3 Lincoln Terrace,
Lexington, MA Massachusetts 02421-6818, US
KUMAR,, RAVINDRA, 421 Arlington Street, Acton,
MA Massachusetts 01720, US
(74) GREGORY, LAUREN GEORGINA LOUISE,
Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge
Street, London SE1 9SG, GB
_____________________________________________

(51)

C07K 16/28 (2006.01) (11) EP 3330293 A1
C07K 16/46 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
(30) US 07.11.2008. 112323 P
US 02.06.2009. 183291 P
US 29.06.2009. 221269 P
(96) EP 17206868.6 06.11.2009. EN
(97) EP 3330293 06.06.2018. 201823 EN
(54) TREATMENT OF PEDIATRIC ACUTE
LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH,
Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE
(72) ZUGMAIER, GERHARD, c/o Amgen Research
(Munich) GmbHStaffelseestrasse 2, 81477 Munich, DE
(74) SCHIWECK WEINZIERL KOCH
PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB,
Ganghoferstraße 68 B, 80339 München, DE
_____________________________________________
(51)

(51)

C07K 16/00 (2006.01) (11) EP 3385279 A1
C12P 21/08 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
C07K 16/44 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)
(30) US 20.03.2009. 210594 P
(96) EP 18173194.4 19.03.2010. EN
(97) EP 3385279 10.10.2018. 201841 EN
(54) CARRIER IMMUNOGLOBULINS AND
USES THEREOF
(71) AMGEN INC., 1 Amgen Center Drive, Thousand
Oaks, California 91320-1799, US
(72) WALKER, KENNETH, W., 175 Mesa Avenue,
Newbury Park, CA 91320, US
LI, YUE-SHENG, 8 Museum Way, Unit 807,
Cambridge, MA 02141, US
BOONE, THOMAS, C., 2715 Kelly Knoll Lane,
Newbury Park, CA 91320, US
MIN, HOSUNG, 105-904, Lotte Castle Galaxy 1-cha50
Jamwon-dong, Seocho-gu, 137-795 Seoul, KR
TALVENHEIMO, JANE, 12563 7th Avenue NW,
Seattle, WA 98177, US
ARORA, TARUNA, 2317 St Francis Drive, Palo Alto,
CA 94303, US
JACOBSEN, FREDERICK, W., 1168 Homestake Place,
Newbury Park, CA 91320, US
DOELLGAST, GEORGE, -, deceased, US
(74) GRÜNECKER PATENT- UND
RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4,
80802 München, DE
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C12N 1/16 (2006.01) (11) EP 3385369 A1
C12N 1/18 (2006.01)
A23L 27/22 (2016.01)
A23L 33/145(2016.01)
A23L 33/175(2016.01)
A23L 23/00 (2016.01)
(30) JP 18.11.2008. 2008294642
WO 19.05.2009. PCT/JP2009/059206
(96) EP 18161627.7 30.10.2009. EN
(97) EP 3385369 10.10.2018. 201841 EN
(54) METHOD FOR PRODUCING YEAST WITH
HIGH GLUTAMIC ACID CONTENT
(71) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD., 1-23-1,
Azumabashi, Sumida-ku,, Tokyo 130-8602, JP
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(511)

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

(540)

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

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 75581
(210) Ж- 2018-1334

(181) 16.08.2028.
(220) 16.08.2018.
(151) 17.09.2018.
(732) Hemijska industrija Župa doo, Шандора
Петефија бб, 37000 Крушевац, RS
(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

ŽUPA LAMBDA 2,5-EC
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; препарати за
уништавање животињских штеточина; фунгициди,
хербициди.
(111) 75582
(210) Ж- 2018-667

(181) 07.05.2028.
(220) 07.05.2018.
(151) 17.09.2018.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

MAGNEPIRIN
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика за хуману и
ветеринарску употребу, масти за хуману и ветеринарску
употребу, козметички препарати за негу коже, гелови за
масажу који нису за медицинску употребу.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, спрејеви за
медицинску употребу, гелови за медицинску
употребу, додаци за минералну храну, мелеми за
медицинску употребу, лекови за људску и
ветеринарску употребу, масти за медицинску и
ветеринарску употребу, помаде за медицинску
употребу, лосиони за медицинску употребу,
фармацеутски
препарати
за
негу
коже.
Кл. 30: кафа, чај, немедицински биљни чајеви,
какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе,
брашно и производи од житарица, хлеб, колачи,
посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак
за пециво, со, сенф, сирће, сосеви (као зачини),
зачини, лед, зачински додаци, препарати од
житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице,
грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.
(111) 75583
(210) Ж- 2018-730

(181) 17.05.2028.
(220) 17.05.2018.
(151) 17.09.2018.
(732) TEHNOLOŠKO PARTNERSTVO DOO
BEOGRAD, Вука Караџића 7, 11000 Београд, RS
52

(531) 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.10; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена, бела
(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, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари; рачунарски софтвер;
апарати за гашење пожара.
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) 75584
(210) Ж- 2018-731

(181) 17.05.2028.
(220) 17.05.2018.
(151) 18.09.2018.
(732) TEHNOLOŠKO PARTNERSTVO DOO
BEOGRAD, Вука Караџића 7, 11000 Београд, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд
(540)

WE ACT
(511) Кл. 9: аутоматске машине, механизми за
обраду података и компјутери
Кл. 28: аутоматске или електронске машине за игре
на срећу, столови за игре за казина или сале за игру,
столови за рулет, точкови за рулете, апарати за игру,
џек пот уређаји за апарате за игру, слот машине
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 42:
правне услуге, услуге које обезбеђују
професионалци као што су инжењери, компјутерски
стручњаци или правници
(111) 75585
(210) Ж- 2017-1195

(181) 02.08.2027.
(220) 02.08.2017.
(151) 18.09.2018.
(732) La Sagra Brew S.L., Av. de la Industria, Nave
155A, 45230 Numancia de la Sagra, Toledo, ES
(740) Тијана Ковачевић
Адвокатска канцеларија "Станковић & Партнери",
Његошева 19/2, 11000 Београд
(540)

(531) 26.02.01; 26.02.12; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.03;
27.05.07; 27.05.10; 29.01.02
(591) златна (pantone 871C, CMYK 0 18 76 53)
(511) Кл. 32: пиво.
(111) 75586
(210) Ж- 2018-673

(181) 08.05.2028.
(220) 08.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) PHARMANOVA DOO, Društvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda Obrenovac, Индустријска
8, 11500 Обреновац, RS
(540)

NUTRICEL
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, дијететски
додаци (додаци исхрани).

Ж
(111) 75588
(210) Ж- 2018-734

(181) 17.05.2028.
(220) 17.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74172, Neckarsulm, DE
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карaђорђева 65, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; омекшивачи рубља,
производи за натапање и посветљивање за употребу
у перионицама, штирак за веш, препарати за
уклањање мрља; додаци за бојење рубља; прашак за
прање рубља и детерџенти за машине за прање
судова; средства за уклањање каменца; препарати за
чишћење, полирање, гланцање, рибање, абразивни
препарати; сапуни.
(111) 75589
(210) Ж- 2018-725

(181) 16.05.2028.
(220) 16.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) Swedish Match North Europe AB, 118 85
STOCKHOLM, SE
(740) Душан Л. Петошевић, адвокат , Козјачка 15,
11040 Београд
(540)

(111) 75587
(210) Ж- 2018-675

(181) 09.05.2028.
(220) 09.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) Medochemie Ltd., 1-10 Constantinopoleos Street
3505, Limassol, CY
(740) Павловић Ј. Зорица, Кнеза Милоша 16/3-11,
11000 Београд
(540)

FERANT
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску употребу,
хемијски препарати за фармацеутску употребу, лекови за
људску употребу, хемијски препaрати за медицинску
употребу, фармацеутски препaрати.

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.04; 27.05.17; 29.01.08
(511) Кл. 34: дуван; артикли за пушаче; шибице;
замене дувана (за немедицинске потребе); замене за
бурмут и дуван у облику производа на бази биљних
влакана, за оралну употребу, не за конзумацију;
дуван за жвакање; бурмут; бурмут без дувана; биљни
бурмут.
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Ж
(111) 75590
(210) Ж- 2018-752

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

VIZIMPRO
(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) 75593
(210) Ж- 2018-1341

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 11.03.01; 11.03.02;
26.01.05; 26.04.18; 26.04.22; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава (pantone 3005), светло зелена (pantone
376), тамно зелена (pantone 349)
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање сурутке; етикете и
налепнице за сурутку; билборди, штампани каталози
и маркетиншки материјал за сурутку.
Кл. 29: сурутка.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
сурутком.
(111) 75591
(210) Ж- 2018-660

(181) 04.05.2028.
(220) 04.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

OTIFRESH
(511) Кл. 3:
козметика за животиње.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
лекови за ветеринарску употребу, додаци исхрани,
дијететски додаци за животиње, медицинска храна за
животиње, препарати од микро организама за
медицинску
или
ветеринарску
употребу.
Кл. 31:
храна за животиње, храна за јачање
животиња.
(111) 75592
(210) Ж- 2018-656

(181) 03.05.2028.
(220) 03.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
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(181) 16.08.2028.
(220) 16.08.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут бб,
26300, Вршац, RS
(540)

IBONI
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 75594
(210) Ж- 2018-1340

(181) 16.08.2028.
(220) 16.08.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

UROPOTENT
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 75595
(210) Ж- 2018-1339

(181) 16.08.2028.
(220) 16.08.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

URIFUR
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 75596
(210) Ж- 2018-1338

(181) 16.08.2028.
(220) 16.08.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
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(540)

TICAGREX
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 75597
(210) Ж- 2018-651

(181) 03.05.2028.
(220) 03.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) SALVEO D.O.O. ZA USLUGE, Zavrtnica 17,
Zagreb, HR
(740) Предраг Гроза , Царице Милице 3,
11000 Београд
(540)

Space2C
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске програме које
се могу преузети са интернета; апликацијски софтвер
за друштвено умрежавање путем интернета;
рачунарски софтвер за пренос података који се може
преузимати; рачунарски софтвер који служи за
повећавање
могућности
аудио-визуелних
мултимедијских апликација, односно за интеграцију
текста, аудио-записа, графике, фотографија и видео
записа; мобилне апликације; рачунарски софтвер за
употребу као интерфејс за програмирање апликација
(АПИ) који олакшава on-line услуге за друштвена
умрежавања; рачунарски програм за омогућавање
учитавања,
преузимања,
приступа,
преноса,
приказивања, означавања, блогирања, емитовања,
повезивања, дељења или на други начин
омогућавања електронских медија или информација
путем рачунара и комуникационих мрежа;
рачунарски програми за контролу и управљање
апликацијама улазног сервера; апликације за
мобилне уређаје намењене преносу података које се
могу преузимати; рачунарски програми за
интеграцију апликација и база података.
Кл. 35: рачунарске услуге пословног информисања;
истраживање тржишта помоћу рачунарске базе
података; услуге оглашавања и маркетинга које се
пружају путем друштвених мрежа;
услуге
оглашавања, промоције и маркетинга; услуге on-line
пословног умрежавања; промоција производа и
услуга трећих особа путем информационих и
комуникационих мрежа; пружање пословних
информација, такође путем интернета, кабловске
мреже или других облика преноса података;
објављивање огласних, промотивних текстова.
Кл. 38: услуге комуникације мобилним телефонима;
услуге рачунарске комуникације за пренос
информација;
телекомуникационе
услуге
за
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; рачунарска комуникација за пренос
података; пренос података, порука и информација;

ЗИС / RS / IPO

Ж
сигуран пренос података, звука и слика; пренос
порука, података и садржаја путем интернета и
других комуникационих мрежа; пренос података на
аудиовизуелном
подручју;
рачунарске
комуникационе услуге; пружање on-line форума за
пренос порука између рачунарских корисника;
пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних
слика путем глобалне рачунарске мреже или
интернета; управљање мобилним комуникационим
системима; омогућавање приступа рачунарским,
електронским
и
on-line
базама
података;
омогућавање приступа wеb страницама; пренос
података, аудио, видео и мултимедијских датотека,
укључујући датотеке које се могу преузимати и
гледати преко глобалне рачунарске мреже; пренос
података путем електронских комуникационих
мрежа;
електронски
пренос
података;
комуникационе услуге за пренос података; пренос
података
путем
телекомуникације;
услуге
комуникације путем рачунарске мреже.
Кл. 41: пружање комуникационих, електронских и
on-line база података на подручју забаве и на
подручју друштвених интересних група; електронско
објављивање за друге; издавање електронских
часописа и wеb дневника; услуге за размену
фотографија
и
видеа;
објављивање
путем
електронских средстава; услуге игара пружених online путем рачунарске мреже; услуге електронских
игара и такмичења путем интернета; објављивање
материјала којем је могуће приступити из база
података или путем интернета.
Кл. 42: програмирање мултимедијских апликација;
осигуравање
информација
са
индекса
за
претраживање и база са информацијама, укључујући
текст, електронске документе, базе података,
графичке и аудиовизуелне информације на рачунару
и комуникационим мрежама и wеb страницама;
удомљавање (хостинг) мултимедијских апликација;
пружање интерактивних услуга сервера које
кориснику допуштају интернетско објављивање и
дељење личних садржаја и слика; рачунарске услуге
у виду пружања прилагођених wеb страница које
представљају
информације
дефинисане
или
специфициране од стране корисника, лични
профили, аудио, видео, фотографске слике, текст,
графички елементи и подаци; пружање wеb страница
које садрже технологију која омогућава да
корисници on-line креирају личне профиле који
садрже информације о друштвеном умрежавању и да
преносе и деле такве информације међу различитим
wеb страницама; рачунарске услуге, посебно
креирање виртуелних заједница за регистроване
кориснике за организовање група и догађања,
учествовање у дискусијама и за ангажовање у
социјалном, пословном и друштвеном умрежавању;
омогућавање привременог коришћења рачунарског
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софтвера на интернету без могућности преузимања
за употребу у апликацијама за праћење радиодифузије; удомљавање (хостинг) интерактивних
апликација, консултантске услуге у подручју мрежа
и апликација рачунарства у облаку; oмогућавање
привременог коришћења софтверских апликација
које се не могу преузимати и које су доступне преко
интернет странице; услуге добављача наменских
услуга (АСП) заједно са софтвером ради
омогућавања или олакшавања преношења података
са терминала на рачунар, скидање датотека,
струјање, постављање, приказивање, блогирање,
повезивање или другачије пружање електронских
медијских информација путем комуникационих
мрежа; пружање on-line мрежних услуга које
омогућују корисницима да преносе податке о личном
идентитету и да размењују податке о личном
идентитету са и међу вишеструким комуникационим
мрежама; омогућавање привремене употребе
софтверских апликација које се не могу преузети за
друштвено умрежавање, креирање виртуелне
заједнице и пренос аудио, видео, фотографских
слика, текста, графичких елемената и података;
дизајнирање и развијање софтвера у подручју
мобилних апликација; услуге рачунарске мреже;
саветодавне и консултантске услуге у вези са
апликацијама за умрежавање рачунара; хостинг
рачунарских података, датотека, апликација и
информација; омогућавање привременог коришћења
интернетских
апликација;
услуге
добављача
наменских услуга (АСП), посебно омогућавање
апликација рачунарског софтвера на серверу за
друге;
хостирање
мобилних
апликација.
Кл. 45:
услуге упознавања путем друштвених
мрежа; услуге упознавања и организовање дружења
и излазака путем електронске поште; услуге
интернетског друштвеног умрежавања којима се
може приступити путем мобилних апликација које се
могу преузети.
(111) 75598
(210) Ж- 2018-659

(181) 04.05.2028.
(220) 04.05.2018.
(151) 19.09.2018.
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippany,
New Jersey 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ доо, Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

STRONGHOLD
(511) Кл. 5: ветеринарски препарати и супстанце.
(111) 75599
(210) Ж- 2018-525
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(181) 11.04.2028.
(220) 11.04.2018.
(151) 19.09.2018.

(732) Универзитет Привредна академија у Новом
Саду Факултет савремених уметности у Београду,
Светозара Милетића 12, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.22
(511) Кл. 16: челична слова (клишеи); носачи
лепљивих трака (канцеларијски прибор); печати са
адресом; папир; постери; огласни панои од папира
или картона; спајалице (канцеларијски прибор);
спајалице; клипсе за оловке; албуми; бележнице,
нотеси; слике; штампани материјал; подупирачи за
књиге; подупирач за руке за сликаре; акварел боје;
водене боје (сликарске); водене боје, сликарске;
архитектонски модели;
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор); таблице за писање; писаљке
за таблице; сребрни папир; моделарска глина;
рачунске таблице; гравуре; литографска уметничка
дела; слике, урамљене или неурамљене; оловке;
новине; периодичне публикације; атласи; спајалице
за папир; гумиране траке (канцеларијски материјал);
улазнице; клишеи; блокови за цртање; блокови
(канцеларијски материјал); калеми за траке са
мастилом; манжетне за држање прибора за писање;
памфлети; мустре (шеме за вез); шпенадле као
канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски
материјал; четкице за сликаре; упијајућа хартија;
жигови (печати); штамбиљи; свеске; обрасци за
прецртавање; паус папир; фолије за прецртавање;
штампарска слова; карбон папир; бележнице; карте;
материјал за обуку (изузев апарата); индексне карте
(канцеларијске); листови папира (канцеларијски);
картон; картонске кутије за шешире; тубе од
картона; каталози; књиге са песмама или нотама;
спојени рамови (штампарски); омоти за папир;
кошуљице за списе; ногаре за сликаре (штафелаји);
бројеви
(штампарски);
индијско
мастило;
хромолитографи;
хромијуми;
фасцикле
(канцеларијски материјал); бушилице за папир
(зумба); књиге; штампарски бројеви и слова; слова,
штампарска; композери за слагање; посуде за писма;
конусне папирне кесе; хистолошки делови за
наставу; омоти (канцеларијски материјал); корице
(канцеларијски материјал); литографска креда;
држачи оловака; оловке са графитном мином
(техничке оловке); папирне копче; цртежи који се
копирају
на
подлогу;
преносиве
слике
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(декалкоманије); графички отисци; чешљеви за
урезивање код сликаних дела; табле за цртање;
материјали за цртање; инструменти за цртање;
дијаграми; коверте; умноживачи; папир за увијање;
папир за паковање; пера; кутије за оловке;
материјали за писање; грбови (папирни печати);
мастило; мастиљаве траке; фотографије (штампане);
печати; књиговезачка платна; комплети за цртање;
индекс регистри; фигурине (статуете) направљене од
смесе са папиром; филтер папир; формулари
(штампани); канцеларијски материјал, изузев
намештаја; оловке од дрвеног угља; шаблони (од
папира); сталци за посуде за штампарска слова;
географске мапе; глобуси; посуде за водене боје за
уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице;
плоче за гравуру; штампани роковници; дописница,
разгледнице;
штампане
ствари;
штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампане
публикације; приручници; папир за писање; игле за
копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање;
столњаци од папира; литографски камен; књижице;
каширани папир; пелир папир за копије
(канцеларијски материјал); пластика за моделирање;
материјали за моделирање; паста за моделирање;
школске табле; плочице за печаћење; палете за
сликаре; пантографи (справе за прецртавање);
пергамент; пастелне бојице (креде у боји); сликарско
платно; кутије са бојама (производи који се користе у
школама); пластичне фолије за омотавање; апарати
за развијање фотографија; постоља за фотографије;
фото-гравуре; планови, пројекти; нацрти; наливпера;
портрети; папирни омоти за саксије; папирне траке и
картице за бележење компјутерских програма;
проспекти; папир за радиограме; књиговезачке
корице; наливпера и хемијске оловке (канцеларијски
прибор); магазини (периодични); папирне траке, које
нису позамантерија и украси за косу; врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање;
јастучићи за печате; школска опрема (свеске и
прибор за писање); маркери за књиге; честитке,
разгледнице; кутије за печате; фолије, слајдови
(канцеларијски материјал); календари; сликарске
четкице; папир од пулпе, дрвене масе; папирне или
картонске кутије; дописница за најаву посебних
догађаја; заставе од папира; аташе мапе; папир за
копирање; папир за сликање и калиграфију; леци,
флајери; ваучери; транспаренти (банери) од папира;
украсне папирне заставице.
Кл. 41:
академије (образовне); изнајмљивање
синематографских апарата; услуге забављача; услуге
филмског студија; организовање такмичења (образовних
или забавних); учење на даљину; физичко васпитање;
изнајмљивање сценског декора; забава посредством
радија; издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава, обука; образовне услуге; услуге пружања обуке;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање филмова;
ЗИС / RS / IPO
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производња филмова, који нису рекламни филмови;
услуге позајмљивања књига у библиотекама; издавање
књига; изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
продукција радио и телевизијских програма; извођење
представа варијетеа; оркестарске услуге; позоришна
продукција; продукција представа; телевизијска забава;
изнајмљивање позоришног декора; услуге модела за
уметнике; услуге покретне библиотеке; покретне
библиотеке; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конференција; организовање и
вођење конгреса; информисање о образовању; испити из
области образовања; организовање изложби за културне
или образовне потребе; извођење представа уживо;
практична настава (обука путем демонстрације); услуге
студија за снимање; изнајмљивање видео трака;
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; образовање у интернатима; организовање
и вођење радионица (обука); услуге синхронизовања;
организовање
представа,
свечаности
(услуге
импресарија);
изнајмљивање
аудио
опреме;
изнајмљивање oпреме за осветљавање позоришних и
телевизијских студија; издавање видео камера; писање
сценарија, изузев за рекламне сврхе; монтажа
видеотрака; он-лајн издавање електронских књига и
часописа; електронско издаваштво; титловање; услуге
игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
компоновање музике; услуге омогућавања коришћења
електронских публикација, које се не могу преузимати;
фотографске
репортаже;
фотографисање;
професионално усмеравање (саветовање у вези са
образовањем или обуком); услуге репортерског
извештавања;
снимање
видеорекордером;
микрофилмовање;
организовање
и
спровођење
концерата; услуге графичке обраде, не у рекламне сврхе;
организовање модних ревија за забавне сврхе; услуге
професионалне преквалификације; продукција музике;
услуге образовања које пружају школе; омогућавање
коришћења он-лајн музике, која се не може преузимати;
омогућавање коришћења он-лајн видео записа, који се не
могу преузимати; подучавање; организовање и вођење
образовних форума уживо; писање песама; писање
сценарија; услуге стављања на располагање филмова,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев; услуге стављања на располагање телевизијских
програма, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; изнајмљивање уметничких дела;
организовање
костимираних забавних догађаја;
културне, образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије.
(111) 75600
(210) Ж- 2018-322

(181) 01.03.2028.
(220) 01.03.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74172, Neckarsulm, DE
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(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(732) ARTEVOS GMBH, Robert-Bunsen-Str. 7,
79108 Freiburg, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

JOFELA

(531) 27.05.01
(511) Кл. 7: ножеви, електрични.
Кл. 8: прибор за јело, ножеви, стони прибор
(кашике, виљушке, ножеви).
(111) 75601
(210) Ж- 2018-735

(181) 17.05.2028.
(220) 17.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502,
Lannach, AT
(740) АОД МСА ИП - Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000 Београд
(540)

BUPENSAN DUO
(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) 75602
(210) Ж- 2017-674

(181) 17.05.2027.
(220) 17.05.2017.
(151) 20.09.2018.
(732) Halo Finery doo Beorad-Surčin, Словенска бр.
1, Београд-Сурчин, RS
(740) Срећко П. Митић, Булевар краља Александра
43, Београд
(540)

KING FISH
(511) Кл. 18:
пртљажне и торбе за ношење.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 75603
(210) Ж- 2018-643
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(181) 30.04.2028.
(220) 30.04.2018.
(151) 20.09.2018.

(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестиво уље и масти.
Кл. 31: пољопривредни, хортикултурни и шумарски
производи и зрневље, који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семена,
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и газиране воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу напитака.
(111) 75604
(210) Ж- 2018-644

(181) 30.04.2028.
(220) 30.04.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) ARTEVOS GMBH, Robert-Bunsen-Str. 7,
79108 Freiburg, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

JOGANTA
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, смрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желе, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестиво уље и масти.
Кл. 31: пољопривредни, хортикултурни и шумарски
производи и зрневље, који нису укључени у друге
класе; живе животиње; свеже воће и поврће; семена,
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; минералне и газиране воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу напитака.
(111) 75605
(210) Ж- 2018-754

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд

ЗИС / RS / IPO
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Ж
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
киселим млеком.
(111) 75607
(210) Ж- 2018-757

(531) 02.09.01; 05.05.20; 11.01.02; 26.01.18; 26.04.18;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена (pantone 186C), плава (pantone 3005C),
зелена (pantone 376C), жута (pantone 7409C), бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање павлаке; етикете и
налепнице за павлаку; билборди, штампани каталози
и маркетиншки материјал за павлаку.
Кл. 29: павлака.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
павлаком.
(111) 75606
(210) Ж- 2018-755

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина М.
Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни заступник
Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3, 11040 Београд
(540)

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 24.15.02; 24.15.07; 24.15.13; 25.01.01; 25.07.22;
26.01.04; 26.01.21; 26.04.18; 29.01.14
(591) љубичаста (pantone 7663C), плава (pantone 3005C),
зелена (pantone 376C), розе (pantone 247С), бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање јогурта; етикете и
налепнице за јогурт; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за јогурт.
Кл. 29: јогурт.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
јогуртом.
(111) 75608
(210) Ж- 2018-758

(531) 02.09.01; 05.05.20; 08.01.07; 11.01.02; 11.03.04;
26.01.18; 26.04.18; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава (pantone 2985C), плава (pantone
3005C), црвена (pantone 186C), зелена (pantone 376C),
жута (pantone 115C), бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање киселог млека;
етикете и налепнице за кисело млеко; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
кисело млеко.
Кл. 29: кисело млеко.
ЗИС / RS / IPO

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

59

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10

Ж
(531) 02.09.01; 05.05.20; 08.01.07; 08.01.08; 11.03.01;
11.03.04; 25.01.01; 26.04.18; 26.13.01; 29.01.15
(591) тамно плава (pantone 654C), плава (pantone
3005C), зелена (pantone 376C), црвена (pantone 186C),
жута (pantone 7409C), бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање јогурта; етикете и
налепнице за јогурт; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за јогурт.
Кл. 29: јогурт.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
јогуртом.

(540)

(111) 75609
(210) Ж- 2018-759

(531) 02.09.01; 05.03.13; 08.01.08; 11.03.01; 11.03.04;
26.04.18; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) тамно плава (pantone 654C), плава (pantone
3005C), зелена (pantone 376C), црвена (pantone 186C),
жута (pantone 7409C), бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање јогурта; етикете и
налепнице за јогурт; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за јогурт.
Кл. 29: јогурт.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
јогуртом.

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(111) 75611
(210) Ж- 2018-761

(531) 01.15.15; 02.09.01; 05.05.20; 25.01.01; 26.04.18;
26.13.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава (pantone 3005C), жута (pantone 116C),
тамно зелена (pantone 349C), зелена,(pantone 376C),
бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање кефира; етикете и
налепнице за кефир; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за кефир.
Кл. 29: кефир.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
кефиром.
(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(111) 75610
(210) Ж- 2018-760
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(531) 02.09.01; 05.03.13; 08.01.08; 11.03.01; 11.03.04;
26.04.18; 29.01.15
(591) жута (pantone 123C), плава (pantone 3005C),
зелена (pantone 376C), тамно плава (pantone 654C),
црвена (pantone 186C), бела

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање јогурта; етикете и
налепнице за јогурт; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за јогурт.
Кл. 29: јогурт.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
јогуртом.
(111) 75612
(210) Ж- 2018-762

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

Ж
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.04; 08.01.08;
11.03.04; 19.07.12; 26.02.07; 26.04.18; 26.04.22;
26.13.01; 29.01.14
(591) плава (pantone 3005C), зелена (pantone 376C),
црвена (pantone 186C), сива (pantone warm gray 4 C)
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање млека; етикете и
налепнице за млеко; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за млеко.
Кл. 29: млеко.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
млеком.
(111) 75614
(210) Ж- 2018-727

(181) 16.05.2028.
(220) 16.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Telemedicina d.o.o., Батајнички друм 10 део 1
б, 11080 Београд, RS
(540)

(531) 01.15.15; 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 26.04.18;
26.13.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава (pantone 3005C), жута (pantone 116C),
тамно зелена (pantone 349C), зелена (pantone 376C),
бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање кефира; етикете и
налепнице за кефир; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за кефир.
Кл. 29: кефир.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
кефиром.
(111) 75613
(210) Ж- 2018-753

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 21.09.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд

(531) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.01
(591) црвена
(511) Кл. 5: додаци исхрани.
(111) 75615
(210) Ж- 2018-796

(181) 23.05.2028.
(220) 23.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Слободан Павловић, Змај Јовина 2, Вишеград,
BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.05; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, наранџаста, бела.
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 1: хемијске супстанце за употребу у
индустрији; хемијски адитиви за сагоревање угља.
Кл. 4: адитиви за гориво.
(111) 75616
(210) Ж- 2018-607

(181) 24.04.2028.
(220) 24.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Тихомир Цивкароски, Радомира Марковића
7д, 11000 Београд, RS
(740) Владан Стојиљковић, Македонска 19/7,
11000 Београд
(540)

(531) 26.11.12; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна, зелена.
(511) Кл. 18: имитација коже, ташне, каишеви,
новчаници.
Кл. 25: обућа; одећа и покривала за главу.
Кл. 31:
клице житарица и производи од
непрерађених житарица.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја производа са
списка наведених у класама 18,25,31.
(111) 75617
(210) Ж- 2018-602

(181) 24.04.2028.
(220) 24.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.,
4-26, Ikenohata, 1-Chome, Taito-ku, Tokyo 110-8782, JP
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/I, 11000
Београд
(540)

VALBON
(511) Кл. 5: пестициди, инсектициди, фунгициди,
инсектицидни фунгициди и хербициди.
(111) 75618
(210) Ж- 2018-604

(181) 24.04.2028.
(220) 24.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippany,
NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3, 11000 Београд
(540)

RISPOVAL
(511) Кл. 5: ветеринарске вакцине.
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(111) 75619
(210) Ж- 2018-605

(181) 24.04.2028.
(220) 24.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation), One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

AMGEVITA
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати и супстанце које се користе за третман
болести и поремећаја костију, зглобова, црева,
дебелог црева, коже, плућа, очију, бешике, крвних
ћелија и крвних судова; фармацеутски препарати и
супстанце које се користе за третман аутоимуних
поремећаја и болести и поремећаја и болести имуног
система,
запаљенских,
запаљенских
цревних,
гастроинтестиналних,
мускулоскелетних,
дерматолошких, плућних, респираторних, онколошких
и офталмичких болести и поремећаја; фармацеутски
препарати и супстанце које се користе за третман
артритиса, реуматоидног артритиса, псоријатичног
артритиса, анкилозног спондилитиса, аксијалног
спондилоартритиса, јувенилног идиопатског артритиса,
артритиса који се доводи у везу са ентезитисом,
остеоартритиса,
периферног
спондилоартритиса,
акутног пролапса диска, запаљенске болести црева,
Кронове болести, улцеративног колитиса, цревне
Бечетове болести, хроничног паучитиса, лезија танког
црева, Хермански-Пудлаковог синдрома, псоријазе,
обичне псоријазе (псориасис вулгарис), псоријазе
оболелих зглобова, псоријазе у плаку, гојног запаљења
знојних жлезда, интерстицијалног циститиса, апнее у
току сна, саркоидозе, ретиналних васкуларних
поремећаја, увеитиса, хороидалне неоваскуларизације,
гнојног-гангренозног запаљења коже, артеритиса
џиновских
ћелија,
Нетертоновог
синдрома,
анапластичних канцера штитне жлезде, астме и
рефракторне астме.
(111) 75620
(210) Ж- 2018-606

(181) 24.04.2028.
(220) 24.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation), One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

MVASI
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати који се користе
за превенцију или третман канцера; други
фармацеутски препарати.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 75621
(210) Ж- 2018-509

(181) 04.04.2028.
(220) 04.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Ана Лазаревић, Снежане Хрепевник 43,
11000 Београд, RS
(540)

(111) 75622
(210) Ж- 2018-264

(531) 03.04.16; 03.07.24; 25.01.25; 26.01.15; 28.05.00;
29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златно жута.
(511) Кл. 16: хартија, картон и производи од њих,
који нису укључени у друге класе; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање (који није
укључен у друге класе); штампарска слова; клишеи,
нарочито етикете и налепнице за производе и
амбалажа за паковање производа, упутство за
употребу и гарантни листови, штампани каталози и
маркетиншки материјал, све наведено везано за
ракију; ножеви за папир; апарати за копирање;
пластичне фолије, торбе, вреће за увијање и
паковање.
Кл. 33:
aлкохолна пића нарочито ракија.
Кл. 35: рекламирање и продаја алкохолних пића;
оглашавање; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; услуге које пружају лица
или организације у помоћи у раду или управљању
предузећима и у вођењу послова предузећа; услуге
које пружају преузећа која се баве оглашавањем
(рекламирањем), тако што, за рачун других лица,
комуницирају са јавношћу (реклама) путем преноса
било каквих информација о производима и услугама
омогућавајући потрошачима пригодан поглед на те
производе и услуге; услуге које се састоје од
уписивања, уређивања, обраде, прераде или
систематизације писаних информација и записа;
услуге рекламних агенција; дистрибуцију проспеката
и узорака директно или поштом; израду и
коришћење математичких и статистичких података;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе; све наведено везано за ракију.

(531) 03.07.01; 03.07.24; 29.01.15
(591) црна, бела, сива, жута, црвена, наранџаста, бордо.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; материјали за цртање и материјали
за уметнике; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28: игре, играчке.

ЗИС / RS / IPO

(181) 22.02.2028.
(220) 22.02.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Мићо Гајић, Привредних Питомаца 005/14,
11211 Борча, RS
(540)

(111) 75623
(210) Ж- 2018-503

(181) 03.04.2028.
(220) 03.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Слободан Стојановић; Игор Богдановић and
Милош Зорић, Белегир б.б., 21299 Раковац, RS;
Руђинци 534, 36210 Врњачка Бања, RS i Белегир б.б.,
21299 Раковац, RS
(540)

(531) 02.09.01; 05.05.20; 05.05.21; 27.03.11; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.12; 29.01.03
(591) зелена (pantone 364 C)
(511) Кл. 18:
футроле (етуи)за визиткарте,
прекривачи за коње, покривачи за животиње, одећа
за кућне љубимце, мараме преко рамена за ношење
беба, џепни новчаници, торбе.
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Кл. 22: конопља, кучине, завоји и ужад од конопље;
испуне (не од гуме, пластике, папира или картона),
материјали за тапацирање, пуњење који није од гуме,
пластике, папира или картона, сирови влакнасти
текстил, џакови за транспорт и складиштење
материјала у расутом стању, торбе (вреће, кесе) од
текстила за паковање, мреже.
Кл. 31: подлоге за животиње, храна за животиње,
храна за кућне љубимце, напици за кућне љубимце.

(111) 75626
(210) Ж- 2018-223

(181) 14.02.2028.
(220) 14.02.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO MEDELA
KONDITORSKA INDUSTRIJA, Кулски пут б.б.,
Врбас, RS
(540)

(111) 75624
(210) Ж- 2018-608

(181) 24.04.2028.
(220) 24.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) EUCHEM DOO PREDUZEĆE ZA RAZVOJ I
PROIZVODNJU BILJNIH EKSTRAKATA
BEOGRAD, Војводе Степе 77, Београд, RS
(540)

4658-TD
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, дијететска
храна и супстанце прилагођене за употребу у
медицини или ветеринарску употребу, храна за бебе;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње.
Кл. 32: безалкохолни воћни екстрати.
(111) 75625
(210) Ж- 2018-222

(181) 14.02.2028.
(220) 14.02.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO MEDELA
KONDITORSKA INDUSTRIJA, Кулски пут б.б.,
Врбас, RS
(540)

(531) 25.01.06; 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.12
(591) браон, окер.
(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. 30: вафел производ.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за вафел
производ.
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(531) 01.15.15; 08.01.09; 08.01.11; 25.01.06; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, жута, браон.
(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. 30: вафел производ.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за вафел
производ .
(111) 75627
(210) Ж- 2018-712

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Champion Products Europe Limited, Suite 8,
Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2,
Blanchardstown, Dublin 15, IE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
Београд
(540)

(531) 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.08
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење,
укључујући, кофере, сандуке, спортске торбе,
путничке торбе, школске торбе, вреће, ранчеве,
торбице око струка, торбе за теретану, велике (тоте)
торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице,
поводци и одећа за животиње.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 75628
(210) Ж- 2018-701

(181) 14.05.2028.
(220) 14.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнеза Михаила 1-3,
Београд
(540)

PALMOLIVE CLAY + PURITY
(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.
(181) 11.05.2028.
(220) 11.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) GOODWILL PHARMA DOO ZA
TRGOVINU, USLUGE, EXPORT-IMPORT
SUBOTICA, Матије Гупца 14, Суботица, RS
(540)

Ж
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; пртљажне и
торбе за ношење.
(111) 75631
(210) Ж- 2018-686

(181) 10.05.2028.
(220) 10.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) CKM INTERNATIONAL DOO, Јурија
Гагарина 89/153, Нови Београд, RS
(540)

(111) 75629
(210) Ж- 2018-704

(531) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.01
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; пртљажне
торбе за ношење.
(111) 75632
(210) Ж- 2018-700

(531) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.06
(591) сива
(511) Кл. 5:
фармацеутски 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) 75630
(210) Ж- 2018-687

(181) 10.05.2028.
(220) 10.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) CKM INTERNATIONAL DOO, Јурија
Гагарина 89/153, Нови Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(181) 14.05.2028.
(220) 14.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) GENESIS S.A., IMPORT, EXPORT
TRADING AND LEASING OF MOTOR
VEHICLES, VESSELS, AIRCRAFTS, AIRCONDITIONERS—FITNESS GEAR AND
RELEVANT PRODUCTS, 36 Viltanioti Street, Kifisia,
Athens 14564, GR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс дoo Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна и светло плава
(511) Кл. 32: воде (пића); препарати за прављење
газиране воде; препарати за прављење минералне
воде; минерална вода (пића); газирана вода; газирана
вода (сода вода); газирана минерална вода;
ароматизована минерална вода; флаширана вода за
пиће; стоне воде; функционална пића на бази воде;
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минерална вода (немедицинска); обична вода;
ароматизоване воде; вода обогаћена нутријентима;
напици на бази воде који садрже екстракте чаја; сода
вода; тоник (немедицински напитак); вода за пиће;
газирани сокови; безалкохолна пића са укусом воћа;
нискокалорична безалкохолна пића; газирана
безалкохолна пића; кола; лимунаде; безалкохолни
напици на бази сода воде са укусом чаја;
безалкохолна ароматизована газирана пића; кола
напици; коле (безалкохолна пића); газирани воћни
сокови; сокови од мешаног воћа; делимично смрзнут
ледени напитак; безалкохолни екстракти воћа;
безалкохолни воћни напици; безалкохолни напици
од поврћа; воћни нектар, безалкохолни; смутис
(кашасти напитак) од поврћа; ледени воћни напици;
напици који се састоје од мешавине воћног сока и
сока од поврћа; пића која се углавном састоје од
воћних сокова; напици од поврћа; сокови од поврћа
(пића); напици на бази воћа; напици са укусом воћа;
воћни напици; концентрисани воћни сок; воћни
сокови за пиће; концентрати воћа; енергетска пића
која садрже кофеин; безалкохолна пића на бази воћа
са укусом чаја; газирана вода обогаћена витаминима
(пића); шербети (пића); смутис (кашасти напици);
eнергетски напици (који нису за медицинску
употребу); изотоници; безалкохолни воћни коктели;
безалкохолне базе за коктеле; безалкохолна пића са
укусом чаја; безалкохолна пића која садрже воћне
сокове; негазирана безалкохолна пића; безалкохолни
газирани воћни напици; безалкохолна пића која
садрже сокове од поврћа; спортска пића; енергетска
пића; напици који садрже витамине; концентрати за
прављење ароматизоване минералне воде (који
немају карактеристике етеричних уља); концентрати
за прављење безалкохолних пића, који немају
карактеристике етеричних уља; екстракти за
прављење пића; препарати за прављење ликера;
сирупи за лимунаде; мешавине за прављење сорбет
напитака; безалкохолни воћни екстракти који се
користе за припрему напитака; прашкови за
припрему напитака; концентрати за прављење
напитака; сирупи за прављење безалкохолних пића;
сирупи за прављење пића са укусом воћа; сирупи за
прављење безалкохолних пића; сирупи за прављење
ароматизоване минералне воде; прашкови који се
користе за припрему напитака на бази воћа;
прашкови
који
се
користе
за
припрему
безалкохолних пића; напитак од концентрисаног
воћног сока или фруктозе (безалкохолно пиће).
(111) 75633
(210) Ж- 2018-603

(181) 24.04.2028.
(220) 24.04.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) MUNDIPHARMA AG,, St. Alban-Rheinweg 74,
CH-4020 Basel, CH
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(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

NYXOID
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце;
назални
спрејеви
за
медицинске
сврхе.
Кл. 10: уређаји за испоруку лекова; уређаји за
давање фармацеутских производа; апликатори за
фармацеутске препарате; уређаји за назалне спрејеве;
делови, опрема, компоненте и додаци за сву
наведену робу.
(111) 75634
(210) Ж- 2018-698

(181) 11.05.2028.
(220) 11.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) ALBO DOO preduzeće za proizvodnju,
inženjering, trgovinu i usluge , Батајнички друм 289,
11080 Београд-Земун, RS
(740) Андреј М. Прекајски, Сарајевска 73/18,
11000 Београд
(540)

(531) 06.01.02; 26.01.13; 26.01.20; 26.01.21; 29.01.03;
29.01.06
(591) тиркизно зелена, тамно сива, светло сива.
(511) Кл. 9:
заштитна одећа за индустријску
употребу, одећа за заштиту од незгода, заштитна
одећа за заштиту од хладноће, прљавштине, воде,
кише, јакне, панталоне, прслуци, комбинезони,
заштитна одећа за заштиту од нетоксичних
супстанци.
Кл. 25: одећа за заштиту од хладноће, прљавштине,
кише, воде, термо изолациона и неизолациона, јакне,
панталоне, прслуци, комбинезони.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 75635
(210) Ж- 2018-426

(181) 21.03.2028.
(220) 21.03.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Kosmaj komerc doo Mladenovac, Војводе
Путника 6, 11400 Младеновац, RS

ЗИС / RS / IPO
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(540)

Ж
(531) 01.15.21; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.13
(591) бела, црна, бордо
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 75638
(210) Ж- 2018-710

(531) 01.15.21; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11
(591) бела и црна
(511) Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 24.09.2018.

(300) 017896508 08.05.2018. EM.
(732) LRC Products Limited , 103-105 Bath Road ,
Slough, SL1 3UH, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(111) 75636
(210) Ж- 2018-425

(181) 21.03.2028.
(220) 21.03.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Kosmaj komerc doo Mladenovac, Војводе
Путника 6, 11400 Младеновац, RS
(540)

(531) 01.15.21; 25.05.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.13
(591) бела, црна, нијансе розе
(511) Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 75637
(210) Ж- 2018-424

(181) 21.03.2028.
(220) 21.03.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) Kosmaj Komerc doo Mladenovac, Војводе
Путника 6, 11400 Младеновац, RS
(540)

(531) 09.09.15; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сребрна, сива, зелена и плава
(511) Кл. 10: ортопедски, ортотички, подијатријски
апарати и инструменти и апарати и инструменти за
негу стопала; ортопедска обућа; ортопедски артикли;
ортотички улошци и ђонови; ортопедски улошци и
ђонови; делови и прибор за ортопедску обућу;
јастучићи за негу стопала, наиме ортопедски
јастучићи, ортопедски гел јастучићи за пете;
помагала за корекцију стопала, наиме подупирачи за
свод стопала; медицински заштитни апарати против
настанка задебљања на жуљевима и против упале
ножних прстију; ортопедски јастучићи за пете и
потпетице; ортопедски умеци за чизме, прстенови и
подупирачи за стопала; ортопедски улошци за
једнократну употребу, миришљави ортопедски
улошци за ортопедску обућу.
Кл. 25: обућа; улошци; улошци и ђонови за обућу;
умеци за обућу; чарапе и плетена трикотажа; кратке
чарапе; делови и прибор за обућу.
(111) 75639
(210) Ж- 2018-691

(181) 11.05.2028.
(220) 11.05.2018.
(151) 24.09.2018.
(732) DEUX MOUSTACHES DOO NOVI SAD,
Футошки пут 93б, 21000 Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(740) Младен Михајловски, Др. Лазе Станојевића
3/3, 21000 Нови Сад
(540)

(511) Кл. 5: пестициди; гермициди; фунгициди;
инсектициди, алгициди; хербициди; акарициди
(средства против гриња); биоциди; препарати за
сузбијање корова и уништавање штеточина;
дезинфекциона средства; средства за заштиту биља
ради превенције и одбијања напада инсеката.
(111) 75643
(210) Ж- 2018-802

(181) 24.05.2028.
(220) 24.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) All Star C.V., One Bowerman Drive, 97005,
Beaverton, Oregon, US
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)
(531) 02.09.12; 26.01.14; 26.01.21
(511) Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 75640
(210) Ж- 2018-807

(181) 24.05.2028.
(220) 24.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Maра В.Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

FERAL KID
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 75641
(210) Ж- 2018-806

(181) 24.05.2028.
(220) 24.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Maра В.Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

FERAL DAILY
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 75642
(210) Ж- 2018-805

(181) 24.05.2028.
(220) 24.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) INDOFIL INDUSTRIES LIMITED , of
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off.
Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059, IN
(740) Мила Михаиловић, адвокат, Хиландарска 5/I,
11000 Београд
(540)

INDOMATE 725 WG
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(531) 01.01.02; 24.15.08; 24.15.21; 26.11.02; 26.11.09
(511) Кл. 35:
услуге малопродаје и он-лајн
малопродајне услуге за наочаре, наочара за сунце,
оптичарских производа, рамова и стакала за наочаре
и наочаре за сунце, асесоара за оптичарске
производе, наиме, трака, врпца за око врата и врпца
за главу, футрола за наочаре и наочаре за сунце,
торбица, држача и заштитних футрола за оптичарске
производе, кофера и путних торби, актн-ташни,
кишобрана, торби, мушких новчаника, торбица,
несесера, спортских торби, ташни, цилиндричних
торби, ранчева, поштарских торби, женских
новчаника, торби које се носе на једно раме, ручних
торби, спортских ташни за све намене, торби за
теретане, торби за плажу, школских торби, одеће,
обуће, покривала за главу, ципела, спортских ципела,
атлетских патика, патика за кошарку, патика за скејтборд, патика за трчање, ципела са потпетицом,
патика за тренинг; ципела за слободно време,
сандала, чизама, мајица, кошуља, дуксева, тренерки,
панталона, шорцева, јакни, ветровки, капута,
анорака, пуловера, џемпера, поткошуља, дресова,
чарапа, поло мајица, рукавица, шалова, доњег рубља,
грудњака, купаћих костима, хаљина, сукања,
знојница, знојница за ручни зглоб, вести, блејзера,
машни, одеће за загревање, атлетских униформи,
каишева, капа, шешира, визира, трака за главу;
оглашавања и маркетинга; пословно управљање;
пословна администрација; демонстрација робе;
дистрибуција
рекламног
материјала
(летака,
проспеката, штампаног материјала, узорака); услуге
претплате на новине (за друге); промоција продаје за
ЗИС / RS / IPO
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трећа лица; пословна организација; организација
изложби и сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; најам рекламног времена у медијима;
објављивање рекламних текстова; најам рекламног
простора; ширење рекламног материјала; односи са
јавношћу; пословно управљање и оглашавање
догађаја; директни маркетинг; саветодавне услуге у
вези са оглашавањем и маркетингом; организовање
такмичења у рекламне и комерцијалне сврхе;
пружање комерцијалних информација и савета за
потрошаче; спровођење анкета; услуге продаје према
малопродаји у трговинама и услуге продаје према
онлајн малопродаји за наочаре, наочаре за сунце,
оптичарских производа, рамова и стакла за наочаре и
наочаре за сунце, асесоара за оптичарске производе,
наиме, трака, врпци за око врата и врпци за главу,
футрола за наочаре и наочаре за сунце, торбица,
држача и заштитних футрола за оптичарске
производе, кофера и путних торби, актн-ташни,
кишобрана, торби, мушких новчаника, торбица,
несесера, спортских торби, ташни, цилиндричних
торби, ранчева, поштарских торби, женских
новчаника, торби које се носе на једно раме, ручних
торби, спортских ташни за све намене, торби за
теретане, торби за плажу, школских торби, одеће,
обуће, покривала за главу, ципела, спортских ципела,
атлетских патика, патика за кошарку, патика за скејтборд, патика за трчање, ципела са потпетицом,
патика за тренинг; ципела за слободно време,
сандала, чизама, мајица, кошуља, дуксева, тренерки,
панталона, шорцева, јакни, ветровки, капута,
анорака, пуловера, џемпера, поткошуља, дресова,
чарапа, поло мајица, рукавица, шалова, доњег рубља,
грудњака, купаћих костима, хаљина, сукања,
знојница, знојница за ручни зглоб, вести, блејзера,
машни, одеће за загревање, атлетских униформи,
каишева, капа, шешира, визира, и трака за главу.
(181) 16.05.2028.
(220) 16.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) Владислав Мандић, Синђелићева бр. 27,
Београд, Земун, RS
(740) Адвокат Александра Глогоњац, Сарајевска 4,
Београд
(540)

Ж
(111) 75645
(210) Ж- 2018-600

(181) 23.04.2028.
(220) 23.04.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) Михаило Суботић, Стојана Новаковића 2,
Београд, RS
(740) Предраг Милошевић, Војводе Миленка 42/7,
Београд
(540)

(531) 25.05.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, ружичаста.
(511) Кл. 41: услуге ноћних клубова (забава), услуге
дискотека.
Кл. 43: услуге ресторана, услуге барова, услуге
кафеа, кетеринг хране и пића, услуге кафетерија,
услуге снек-барова.
(111) 75646
(210) Ж- 2018-707

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) "EKO SNACK" DOO ZA PROIZVODNJU
PROMET I USLUGE KULA, Крстурски пут 25,
Кула, RS
(740) Игор Исаиловић, адвокат, Балканска 16,
11000 Београд
(540)

(111) 75644
(210) Ж- 2018-724

AVANTURIJA
(511) Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру;
апарати за видео игре; гимнастички и спортски
артикли;
украси
за
јелке.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.03.25; 26.03.14; 26.03.22; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, бела, жута
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
69

Ж
(111) 75647
(210) Ж- 2016-1960

(181) 22.11.2026.
(220) 22.11.2016.
(151) 26.09.2018.
(732) H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue,
53208 Milwaukee, Wisconsin, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ ДОО, Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)
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27.01.01; 27.05.09; 27.05.19; 28.07.00; 29.01.15
(591) бела, црна, тамно љубичаста, светло љубичаста,
светло жута, тамно жута, светло браон, плава.
(511) Кл. 5: фармацеутски производи; дијететска
храна и супстанце за медицинске потребе
прилагођене за медицинску и клиничку употребу;
прехрамбени и дијететски додаци исхрани намењени
побољшању
здравља
и
мршављењу;
нутриционистички додаци; витамински производи;
прехрамбени производи с минералима за медицинску
употребу; препарати на бази витамина, протеина,
минерала, микроелемената.
(111) 75649
(210) Ж- 2018-743

(531) 03.07.01; 03.07.16; 24.01.03; 24.01.17; 25.01.06;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 16: хартијa, картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; производи од
хартије;
лепкови
(лепљиви
материјали)
за
канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
прибор (изузев намештаја); материјал за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање (који није укључен у друге класе); карте за
играње; штампарска слова; клишеи.
Кл. 25: одећа, обућа, шешири и капе (покривала за главу).
Кл. 35: услуге које пружају удружења својим
члановима,
овлашћеним
продавцима
и
дистрибутерима у области моторцикала, делова и
опреме за моторцикле, обуће, одеће, накита и
производа од коже, ради помоћи у њиховом
пословању.
Кл. 43:
услуге барова и ресторана; услуге
обезбеђивања привременог смештаја.
(111) 75648
(210) Ж- 2018-587

(181) 20.04.2028.
(220) 20.04.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) INTERNATIONAL HEALTH DOO, Десет
авијатичара 4а, 11000 Београд, RS
(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35/32,
11070 Нови Београд
(540)

(531) 25.07.06; 26.01.01; 26.01.06; 26.04.01; 26.04.09;
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(181) 18.05.2028.
(220) 18.05.2018.
(151) 26.09.2018.

(300) 2017-1018 27.11.2017. LI.
(732) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15,
9495 Triesen, LI
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 03.07.06; 03.07.24; 29.01.06; 29.01.08
(511) Кл. 14: племенити метали и њихове легуре и
производи од племенитих метала или производи
обложени тим металима, који нису обухваћени
другим класама; накит, драго камење; тијаре, украси
за
косу
од
племенитих
метала
(накит);
часовничарски и хронометријски инструменти;
прави накит и бижутерија; драгуљи; украси (накит);
огрлице; минђуше; наруквице; прстење (накит);
брошеви; круте наруквице; привесци (накит);
привесци за огрлице; ланци од племенитих метала;
привесци на отварање; дугмад за манжетне;
медаљони; привесци за кључеве од племенитих
метала; привесци за кључеве са ситним украсима;
комади накита од стакла, природног или вештачког
драгог камења, пластике, обичног или племенитог
метала за личну употребу; кутије за накит; сатови и
часовници и њихови делови; сатови са функцијом за
бежичну комуникацију; сатови који садрже
меморијску функцију; кутије прилагођене за држање
сатова и часовника; природно или синтетичко драго
камење свих врста и за сваку намену; драгуљи,
нарочито драгуљи од стакла и вештачки драгуљи;
камење за накит од брушеног стакла.
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Кл. 35: услуге малопродаје или велепродаје; услуге
малопродаје или велепродаје које се пружају путем
интернета; услуге пословне промоције, информисања и
оглашавања; услуге пословне промоције, информисања
и оглашавања које се пружају путем интернета;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; промоција продаје; дистрибуција рекламног
материјала (летака, проспеката, штампаног материјала,
узорака); сортирање, за рачун трећих лица, разноврсних
производа, искључујући њихов транспорт, ради
омогућавања потрошачима да их лакше разгледају и
купују; сортирање, за рачун трећих лица, разноврсних
производа, искључујући њихов транспорт, ради
омогућавања потрошачима да их лакше разгледају и
купују преко веб сајта; све горе наведене услуге у вези са
накитом,
огрлицама, минђушама,
наруквицама,
прстењем као накитом, привесцима као накитом,
привесцима за огрлице, привесцима за кључеве (обични
или украсни), сатовима, часовницима, украсима за накит,
фигуринама, декорацијама за прославе, декоративним
предметима првенствено израђеним од стакла,
лустерима, деловима за лустере, уређајима за осветљење,
прибором за писање, торбама, врећицама, новчаницима,
футролама за мобилне телефоне, наочарима за сунце,
наочарима, футролама за наочаре за сунце и наочаре,
стакларијом, стакленим посудама, кутијама од стакла,
чашама за пиће, стоним посуђем (изузев ножева,
виљушки и кашика), вазама, свећњацима, огледалима,
рамовима за слике, парфимеријом, козметиком, носивим
електронским уређајима и носивим уређајима за мерење
активности, одећом, ципелама, текстилним производима,
намештајем, УСБ стиковима, УСБ прикључцима, УСБ
компатибилним уређајима за складиштење података,
оловкама за употребу код екрана који раде на додир,
звучницима и системима за озвучење (посебно
преносивим звучницима), торбама, футролама и
навлакама посебно дизајнираним за слушалице,
компјутере, дигиталне асистенте и мобилне телефоне;
рекламне и промотивне услуге везане за горе наведену
робу.
(111) 75650
(210) Ж- 2018-652

(181) 03.05.2028.
(220) 03.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) SALVEO D.O.O. ZA USLUGE, Zavrtnica 17,
Zagreb, HR
(740) Предраг Гроза , Царице Милице 3,
11000 Београд
(540)

MyPharmaBook
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске програме које
се могу преузети са интернета; апликацијски софтвер
за друштвено умрежавање путем интернета;
рачунарски софтвер за пренос података који се може
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Ж
преузимати; рачунарски софтвер који служи за
повећавање
могућности
аудио-визуелних
мултимедијских апликација, односно за интеграцију
текста, аудио-записа, графике, фотографија и видео
записа; мобилне апликације; рачунарски софтвер за
употребу као интерфејс за програмирање апликација
(АПИ) који олакшава on-line услуге за друштвена
умрежавања; рачунарски програм за омогућавање
учитавања,
преузимања,
приступа,
преноса,
приказивања, означавања, блогирања, емитовања,
повезивања, дељења или на други начин
омогућавања електронских медија или информација
путем рачунара и комуникационих мрежа;
рачунарски програми за контролу и управљање
апликацијама улазног сервера; апликације за
мобилне уређаје намењене преносу података које се
могу преузимати; рачунарски програми за
интеграцију
апликација
и
база
података.
Кл. 35: рачунарске услуге пословног информисања;
истраживање тржишта помоћу рачунарске базе
података; услуге оглашавања и маркетинга које се
пружају путем друштвених мрежа;
услуге
оглашавања, промоције и маркетинга; услуге on-line
пословног умрежавања; промоција производа и
услуга трећих особа путем информационих и
комуникационих мрежа; пружање пословних
информација, такође путем интернета, кабловске
мреже или других облика преноса података;
објављивање огласних, промотивних текстова.
Кл. 38: услуге комуникације мобилним телефонима;
услуге рачунарске комуникације за пренос
информација;
телекомуникационе
услуге
за
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; рачунарска комуникација за пренос
података; пренос података, порука и информација;
сигуран пренос података, звука и слика; пренос
порука, података и садржаја путем интернета и
других комуникационих мрежа; пренос података на
аудиовизуелном
подручју;
рачунарске
комуникационе услуге; пружање on-line форума за
пренос порука између рачунарских корисника;
пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних
слика путем глобалне рачунарске мреже или
интернета; управљање мобилним комуникационим
системима; омогућавање приступа рачунарским,
електронским
и
on-line
базама
података;
омогућавање приступа wеb страницама; пренос
података, аудио, видео и мултимедијских датотека,
укључујући датотеке које се могу преузимати и
гледати преко глобалне рачунарске мреже; пренос
података путем електронских комуникационих
мрежа;
електронски
пренос
података;
комуникационе услуге за пренос података; пренос
података
путем
телекомуникације;
услуге
комуникације путем рачунарске мреже.
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Кл. 41: пружање комуникационих, електронских и
on-line база података на подручју забаве и на
подручју друштвених интересних група; електронско
објављивање за друге; издавање електронских
часописа и wеb дневника; услуге за размену
фотографија
и
видеа;
објављивање
путем
електронских средстава; услуге игара пружених online путем рачунарске мреже; услуге електронских
игара и такмичења путем интернета; објављивање
материјала којем је могуће приступити из база
података или путем интернета.
Кл. 42: програмирање мултимедијских апликација;
осигуравање информација са индекса за претраживање
и база са информацијама, укључујући текст,
електронске документе, базе података, графичке и
аудиовизуелне
информације
на
рачунару
и
комуникационим мрежама и wеb страницама;
удомљавање (хостинг) мултимедијских апликација;
пружање интерактивних услуга сервера које кориснику
допуштају интернетско објављивање и дељење личних
садржаја и слика; рачунарске услуге у виду пружања
прилагођених wеb страница које представљају
информације дефинисане или специфициране од
стране корисника, лични профили, аудио, видео,
фотографске слике, текст, графички елементи и подаци;
пружање wеb страница које садрже технологију која
омогућава да корисници on-line креирају личне
профиле који садрже информације о друштвеном
умрежавању и да преносе и деле такве информације
међу различитим wеb страницама; рачунарске услуге,
посебно
креирање
виртуелних
заједница
за
регистроване кориснике за организовање група и
догађања, учествовање у дискусијама и за ангажовање
у социјалном, пословном и друштвеном умрежавању;
омогућавање привременог коришћења рачунарског
софтвера на интернету без могућности преузимања за
употребу у апликацијама за праћење радио-дифузије;
удомљавање (хостинг) интерактивних апликација,
консултантске услуге у подручју мрежа и апликација
рачунарства у облаку; oмогућавање привременог
коришћења софтверских апликација које се не могу
преузимати и које су доступне преко интернет
странице; услуге добављача наменских услуга (АСП)
заједно са софтвером ради омогућавања или
олакшавања преношења података са терминала на
рачунар, скидање датотека, струјање, постављање,
приказивање, блогирање, повезивање или другачије
пружање електронских медијских информација путем
комуникационих мрежа; пружање on-line мрежних
услуга које омогућују корисницима да преносе податке
о личном идентитету и да размењују податке о личном
идентитету са и међу вишеструким комуникационим
мрежама;
омогућавање
привремене
употребе
софтверских апликација које се не могу преузети за
друштвено умрежавање, креирање виртуелне заједнице
и пренос аудио, видео, фотографских слика, текста,
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графичких елемената и података; дизајнирање и
развијање софтвера у подручју мобилних апликација;
услуге рачунарске мреже; саветодавне и консултантске
услуге у вези са апликацијама за умрежавање рачунара;
хостинг рачунарских података, датотека, апликација и
информација; омогућавање привременог коришћења
интернетских апликација; услуге добављача наменских
услуга (АСП), посебно омогућавање апликација
рачунарског софтвера на серверу за друге; хостирање
мобилних апликација.
Кл. 45: услуге упознавања путем друштвених мрежа;
услуге упознавања и организовање дружења и излазака
путем електронске поште; услуге интернетског
друштвеног умрежавања којима се може приступити
путем мобилних апликација које се могу преузети.
(111) 75651
(210) Ж- 2018-534

(181) 12.04.2028.
(220) 12.04.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) Галерија ШТАБ, Магистратски трг 10,
Београд-Земун, RS
(540)

(531) 27.05.17; 28.05.00
(511) Кл. 35: услуге малопродаје уметничких дела од
стране уметничких галерија.
Кл. 41: културне, образовне и забавне услуге које
пружају уметничке галерије.
(111) 75652
(210) Ж- 2018-544

(181) 13.04.2028.
(220) 13.04.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) "Casa di moda", Јаковљевић Милош,
предузетник, Кабловска бб, Јагодина, RS
(540)

(531) 06.01.01; 26.01.02; 26.01.18; 26.11.08; 27.05.03;
27.05.12; 27.05.24; 29.01.13
(591) црвена, бела, плава.
(511) Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.
(111) 75653
(210) Ж- 2018-661

(181) 04.05.2028.
(220) 04.05.2018.
(151) 26.09.2018.
(732) LoveFest Events Doo Београд, Студентски трг
15, Београд, RS
(740) Немања Рубеж, Кнеза Милоша 44, 0/1, Београд
(540)

(531) 24.15.21; 26.03.01; 26.04.04
(511) Кл. 9: дигитална музика која се може преузети са
интернета; дигитална музика која се може преузети са
МР3 интернет страница; рачунарски софтвер за стварање
и уређивање музике и звукова; софтвер за компоновање
музике; мелодије звона, слике и музика који се могу
преузети преко глобалне рачунарске мреже и бежичних
уређаја.
Кл. 35:
услуге он-лајн малопродаје дигиталне
музике која се преузима са интернета; услуге он-лајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета.
Кл. 41: организовање, продукција, представљање и
вођење музичких концерата, фестивала, турнеја и других
музичких и културних наступа, догађаја и активности;
продукција и режија радијских и музичких догађаја у виду
радијских и телевизијских програма уживо; организација
и договарање музичких догађаја и других културних и
уметничких догађаја; организовање филмских догађаја,
музичких догађаја, културних и спортских догађаја и
забавних догађаја уживо; организовање филмских
догађаја, музичких догађаја уживо и културних и
спортских догађаја; услуге клуба у виду забаве; услуге
диск џокеја; услуге диск џокеја за забаве и посебне
догађаје; продукција музике; услуге снимања музике;
пружање информација у вези са забавом, музиком,
наступима уживо и забавним догађајима; услуге
уређивања у пост-продукцији у области музике, видеа и
филма; услуге образовања и обуке које се односе на
музику и плес; пружање информација, коментара и
чланака у области музике путем рачунарских мрежа;
компоновање музике; подучавање у области музике;
пружање услуга он-лајн електронских публикација, које
се не могу преузети, у области музике.
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Ж
(111) 75654
(210) Ж- 2017-604

(181) 04.05.2027.
(220) 04.05.2017.
(151) 26.09.2018.
(732) Маја Попов, Булевар деспота Стефана 45,
Београд, RS
(540)

(531) 04.05.03; 05.05.16; 26.02.05; 26.07.01; 26.07.25;
27.05.01; 29.01.13
(591) плава, зелена, црна.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Kл. 41: образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 75655
(210) Ж- 2018-629

(181) 27.04.2028.
(220) 27.04.2018.
(151) 27.09.2018.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

ASPECT
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
(111) 75656
(210) Ж- 2018-626

(181) 26.04.2028.
(220) 26.04.2018.
(151) 27.09.2018.
(732) Weight Watchers International, Inc., 675
Avenue of the Americas, New York, New York 10010, US
(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

(531) 26.01.18; 27.05.19; 27.05.24
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(511) Кл. 9: електронски уређаји, нарочито дигитрони,
педометри, дневници и дневни планери; апарати за мерење
хране и тела; наснимљени ДВД-ови који садрже
инструкције за вежбање и физичку спремност;
компјутерски софтвер и мобилне апликације које се могу
преузети са интернета за праћење тежине, уноса хране и
физичке активности; базе података за претраживање
рецепата, хране и ресторана; информације у области
управљања тежином; мобилне апликације које се могу
преузети са интернета за скенирање бар кодова
прехрамбених производа за информације о хранљивом
садржају. Кл. 16: публикације, нарочито часописи, књиге и
новине, дневници, кувари и материјали за обуку и наставу,
све напред наведено у вези са смањењем тежине,
контролом тежине, исхраном и вежбањем. Кл. 41:
спровођење семинара, предавања и радионица у области
губитка тежине, управљања тежином, исхране, здравља и
здравог начина живота; пружање инструкција о губљењу
тежине, управљању тежином, исхрани, здрављу и начину
живота; пружање инструкција и информација о физичкој
спремности и вежбању.
Кл. 44: пружање услуга, нарочито програма за смањење
тежине, управљање тежином, исхрану, здравље и здрав
начин живота; консултантске услуге у области смањења
тежине, управљања тежином, исхране, здравља и здравог
начина живота; обезбеђивање информација у области
смањења тежине, управљања тежином, исхране, здравља
и здравог начина живота; обезбеђивање веб сајтова и онлајн база података које садрже информације које се тичу
смањења тежине, управљања тежином, исхране, здравља
и здравог начина живота; обезбеђивање информација у
области смањења тежине, управљања тежином, исхране,
здравља и здравог начина живота које су доступне путем
Интернета, бежичних уређаја за комуникацију, веб
апликација, апликација на мобилним телефонима и
других електронских средстава.
(111) 75657
(210) Ж- 2018-616

(181) 25.04.2028.
(220) 25.04.2018.
(151) 27.09.2018.
(732) ENERGY STAR INTERNATIONAL DOO
BEOGRAD (SAVSKI VENAC), Немањина бр. 4/9,
Савски Венац, Београд, RS
(740) Адвокат Марко Вукмировић, Мурска бр. 1,
Вождовац, Београд
(540)
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(531) 03.01.08; 25.01.01; 25.05.02; 26.11.09; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.13
(591) златна, црна, бела
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 75658
(210) Ж- 2017-15

(181) 05.01.2027.
(220) 05.01.2017.
(151) 28.09.2018.
(732) Amazon Europe Core S.à.r.l., 5, Rue Plaetis,
L-2338, LU
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

FIRE
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
фотографски, кинематографски, оптички, за вагање,
мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију) 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;
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; преносиви и ручни електронски уређаји за
пренос, складиштење, управљање, снимање и преглед
текста, слика, аудио фајлова, видеа и података,
укључујући и преко глобалних комјутерских мрежа,
бежичних мрежа и електронских комуникационих
мрежа и електронски и механички делови и опрема за
наведене производе; компјутери; таблети; електронски
читачи књига, аудио и видео плејери, компјутерски
периферни уређаји; аксесоари за компјутере и
преносиве и ручне електронске уређаје, наиме,
монитори, екрани, тастатуре, мишеви, жице, каблови,
модеми, штампачи, диск драјвови, адаптери, адаптер
картице, конектори за каблове, прикључни конектори,
конектори за електричну енергију, прикључне станице,
укључујући и електронске станице за повезивање,
слушалице и драјвере; станице за пуњење, пуњачи за
батерије; паковања батерија; меморијске картице и
читачи за меморијске картице; звучници, микрофони и
слушалице са микрофоном; кутије, прекривачи и
сталци за преносиве и ручне електронске уређаје и
компјутере; уређаји за приказивање електронског
материјала, у форми књига, журнала, новина, магазина,
мултимедијалних
презентација,
телевизијских
програма и филмова; слушалице; програми за
синхронизацију података, и програмски алати за развој
софтверских апликација за персоналне и ручне
компјутере; компјутерски софтвер за израду,
преузимање, слање, дељење, пријем, монтажу,
екстракцију, кодирање, декодирање, приказивање,
манипулацију и пренос садржаја, текста, визуелних
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радова, аудио радова, аудио-визуелних дела,
литерарних дела, података, фајлова, докумената и
електронских дела, графика, слика и електронских
публикација путем преносивих електронских уређаја и
компјутера; снимљени аудио и аудио-визуелни
садржаји, информације и коментари који се могу
преузети са Интернета; електронске књиге, магазини,
часописи, билтени, новине, журнали и друге
публикације које се могу преузети са Интернета;
софтвер за управљање базама података; софтвер за
препознавање текста (слова); софтвер за препознавање
гласа; софтвер за слање електронске поште и порука;
компјутерски софтвер за приступ, преглед и претрагу
онлајн база података; електронске огласне табле;
софтвер за синхронизацију података; софтвер за развој
апликација; програми за уређаје за видео игрице
широке потрошње; електронска кола, магнетни
дискови, оптички дискови, оптички магнетни дискови,
магнетне траке, РОМ картице; РОМ кетриџи, ЦД-РОМови, и ДВД-РОМ-ови за складиштење програма за
уређаје за видео игрице широке потрошње;
компјутерски програми који се могу преузети са
Интернета за електронска кола, магнетне дискове,
оптичке дискове, оптичке магнетне дискове, магнетске
траке, РОМ картице, РОМ кетриџе, ЦД-РОМ-ове, и
ДВД-РОМ-ове; програми за игрице за компјутере;
компјутерски програми; електронска кола, магнетни
дискови, оптички дискови, оптички магнетни дискови,
магнетске траке, РОМ картице, РОМ кетриџи, ЦДРОМ-ови, и ДВД-РОМ-ови и други медији за
складиштење програма за компјутере; преносиви
компјутери; монитори за компјутере; даљински
управљачи за компјутере; преносиви терминали за
приказивање електронских публикација; мишеви
(опрема за обраду података); штампачи за употребу са
компјутерима; компјутерски периферни уређаји;
монитори (компјутерски хардвер); скенери (опрема за
обраду података); електронске оловке (за видео
дисплеје); електронске агенде; флеш меморијске
картице; меморијски модули; оптички дискови
(празни), магнетни дискови (празни), компакт дискови
(празни) и магнетне картице (празне); ДВД плејери;
ДВД рекордере; даљински управљачи за ДВД плејере и
рекордере; даљински управљачи за
плејере и
рекордере видео дискова; даљински управљачи за
уређаје за снимање; дигитални аудио плејери; аудио
рекордери (снимачи); дигитални видео плејери;
преносиви уређаји за снимање и репродукцију музике;
преносиви уређаји за снимање и репродукцију видео
материјала; остали уређаји за снимање и репродукцију
видео материјала; монитори за телевизијске
пријемнике; телевизијски пријемници (ТВ сетови) и
телевизијски предајници; даљински управљачи за
телевизијске пријемнике (ТВ сетове); даљински
управљачи за радио сетове; телекомуникацијске
машине и апарати; снимљени компакт дискови;
ЗИС / RS / IPO
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фонографски снимци; метрономи; електронска кола и
ЦД-РОМ-ови са снимљеним програмима за аутоматско
извођење електронских музичких инструмената;
музички фајлови који се могу преузети са Интернета;
осветљени кинематографски филмови; осветљени
филмови за слајдове; носачи за слајд филмове; слике
које се могу преузети са Интернета; снимљени видео
дискови и видео траке; електронске публикације;
камере;
фотографске
машине
и
апарати;
кинематографске машине и апарати; батерије и
батеријске ћелије; пуњиве батерије; адаптери за
наизменичну струју за уређаје за видео игрице;
слушалице за уређаје за видео игрице широке
потрошње; микрофони за уређаје за видео игрице
широке потрошње; монитори за уређаје за видео
игрице широке потрошње; меморијске картице за
уређаје за видео игрице широке потрошње; монитори
за уређаје за аркадне видео игрице; заштитни филмови
за екране од течних кристала за ручне уређаје за видео
игрице са екранима од течних кристала; уређаји за
архивирање и визуелизацију слика и звука, апарати за
снимање, пренос и репродукцију звука или слике;
опрема и софтвер за горе наведене уређаје; снимци,
укључујући аудио, видео снимке, фотографије и
покретне слике и текстове; компјутерски софтвер,
укључујући софтвер за употребу приликом преузимања
са Интернета, складиштења, репродукције и
организације аудио, видео материјала, фотографија и
покретних слика и података; електронске публикације
које се могу преузети са Интернета; програми и опрема
за компјутерске, електронске и видео игрице;
електронски апарати и инструменти за обуку и наставу;
предајници и пријемници телевизијског и радио
сигнала; телевизори (ТВ уредјаји); тјунери за
телевизоре; џојстици; сет-топ боксови (управљачке
кутије за телевизију); телевизијски пријемници и
предајници; електронски конролери; електронски
контролери који пружају повратни доживљај
корисницима, наиме, звуке, вибрације; интерактивне
јединице за даљинско управљање видео игрицама
осетљиве на покрет; интерактивне јединице за
даљинско управљање видео игрицама; преносни и
ручни електронски уређаји за видео игрице; видео
игрице; компјутерски хардвер, софтвер и периферни
уређаји
за
персонализовано,
интерактивно
програмирање телевизора (ТВ уређаја) и употребу за
генерисање, приказивање и управљање визуелним
медијима,
графичким
приказима,
текстовима,
фотографијама,
илустрацијама,
дигиталним
анимацијама, видео клиповима, филмским снимцима и
аудио фајловима, и друштвеним умрежавањем;
бежични контролери за мониторинг и контролу
функционисања
других
електронских
уређаја;
даљински управљачи; џојстици; компјутерски екрани
на додир; машине широке потрошње за видео игрице са
уграђеном камером и прилагођене са употребу са
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екстерним екранима или мониторима; машине широке
потрошње за видео игрице прилагођене за употребу са
екстерним екранима или мониторима; аудио, видео,
аудио-визуелна дела и електронске публикације које се
могу преузети са Интернета; компјутерски софтвер за
употребу на електронским уређајима, наиме, прибор за
развој компјутерског софтвера који се састоји од алата
за развој комјутерског софтвера за развој садржаја и
пружање услуга путем глобалне компјутерске мреже,
бежичних мрежа, и електронских комуникацијских
мрежа; компјутерски софтвер за персонализовано,
интерактивно програмирање телевизора и припадајућа
упутства; компјутерски софтвер за употребу у
генерисању, приказивању и манипулисању визуелним
медијима, графичким приказима, фотографијама,
илустрацијама, дигиталним анимацијама, видео
клиповима, филмским снимцима и аудио записима;
компјутерски приграми за развој софтверских
апликација; компјутерски софтвер за форматирање и
конверзију садржаја, текста, визуелних радова, аудио
радова, аудиовизуелних радова, литерарних радова,
података, фајлова, докумената и електронских дела у
формате компатибилне са преносним електронским
уређајима и компјутерима; компјутерски софтвер који
омогућава преузимање и приступ разним садржајима,
текстовима, визуелним радовима, аудио радовима,
аудиовизуелним радовима, литерарним радовима,
подацима, фајловима, документима и електронским
радовима путем компјутера или других преносних
електронских уређаја широке потрошње; софтвер за
компјутерске и електронске игрице и машине
прилагођен за употребу са екстерним екраном или
монитором; софтвер који се може преузети са
интернета у облику мобилних апликација за компјутере
или друге преносне електронске уређаје широке
потрошње; даљински управљачи за преносне и ручне
електронске уређаје и компјутере; софтвер за употребу
у вези са електронским публикацијама; софтверски
алати
у
виду
водича
за
истраживање
публикација/књига;
компјутерски
софтвер
за
претраживање, лоцирање, прикупљање, индексирање,
корелацију, навигацију, прибављање, преузимање,
пријем, кодирање, декодирање, пуштање, складиштење
и организацију текста, података, слика, графика, аудио
и видео материјала на глобалној компјутерској мрежи;
софтвер за претраживање интернета; мобилни
компјутери, и мобилни комуникацијски уређаји;
компјутерски и софтвер за мобилне уређаје за
унапређивање способности компјутера, мобилних
компјутера, и мобилних комуникацијских уређаја да
преузимају (доwнлоадинг) и шаљу (уплоадинг) фајлове
путем интернета; компјутерски софтвер који омогућава
да се разни садржаји, текст, визуелни радови, аудио
радови, аудиовизуелни радови, литерарни радови,
подаци, фајлови, документа и електронски радови
преузми на и да им се приступи са компјутера или
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другог преносивог електронског уређаја широке
потрошње; компјутерски и софтвер за електронске
игрице, издавачки софтвер; аудио, визуелни и
аудиовизуелни радови који се могу преузети са
интернета, и електронске публикације које садрже
књиге, магазине, новине, периодичне публикације,
билтене, водиче, квизове, тестове, журнале и
корисничка упутства о различитим темама, укључујући
и оне за децу; софтвер који се може преузети са
интернета у облику мобилних апликација из области
образовања деце и развоја њихових когнитивних
способности, способности рачунања, моторичких
способности, маште, говора, и креативног изражавања;
видео игрице, програми за интерактивне игрице и
апликације за компјутере и друге преносиве
електронске уређаје широке потрошње који се могу
преузети са интернета; компјутерски софтвер за пренос,
дељење, пријем, преузимање, стриминг, приказивање и
пренос садржаја, текста, визуелних, аудио и
аудиовизуелних радова, литерарних радова, података,
фајлова, докумената и електронских радова путем
преносних електронских уређаја и компјутера и
глобалних компјутерских и комуникацијских мрежа;
софтвер за родитељску контролу; конвертери
телевизијских стандарда; декодери телевизијског
програма; сетови за интерактивне телевизијске
терминале; софтвер за интерактивне телевизоре;
интерактивни телевизори који се могу повезати на
интернет; сет топ боксови (управљачке кутије) за
интерактивне телевизоре који се могу повезати на
интернет; компјутерски програми за интерактивне
телевизоре и за интерактивне игрице, квизове, и
слагалице и делови и опрема за сву горе наведену робу.
Кл. 38:
телекомуникације; електронски пренос
гласа, података и слика путем глобалне
комуникационе мреже; комуникацијске услуге за
пренос, кеширање, приступање, пријем, преузимање,
стриминг,
емитовање,
дељење,
приказивање,
форматирање, копирање и пренос текста, слика,
аудио,
видео
фајлова
и
података
путем
телекомуникационих
мрежа,
бежичних
комуникационих мрежа, и Интернета; пружање
услуга Интернет форума; пружање приступа
помоћним уређајима или електронским уређајима у
смислу пружања телекомуникационих услуга
повезивања за пренос слика, порука, аудио, видео
фајлова, аудио-визуелних и мултимедијалних радова
међу читаоцима на Интеренету, ручним и мобилним
дигиталним електронским уређајима, преносним
електронским уређајима, преносним дигиталним
уређајима, таблетима, или компјутерима; стриминг
аудио, видео и аудио-визуелног садржаја путем
Интернета
или
других
компјутерских
или
комуникацијских мрежа; пружање услуга онлајн
причаоница, интернет форума и онлајн заједница за
пренос слика, видеа, текста, података, слика и других
ЗИС / RS / IPO
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електронских садржаја; пренос звучних записа у
дигиталном формату путем Интернета у виду
програма (подцаст); пренос мултимедијалног
садржаја путем интернета (wебцаст); услуге
пружања
онлајн
мрежа
које
омогућавају
корисницима да приступе и деле садржаје, текстове,
визуелне радове, аудио радове, аудиовизуелне
радове, литерарне радове, податке, фајлове,
документа и остале електронске садржаје; услуге
пружања
онлајн
мрежа
које
омогућавају
корисницима да деле садржаје, слике, видео записе,
текстове, податке, слике и друге електронске
садржаје који се односе на забаву, укључујући,
филмове, телевизијски програм, аудиовизуелне
садржаје, музику, аудио садржаје, књиге, позориште,
литерарне радове, спортске догађаје, рекреативне
активности,
слободне
активности,
турнире,
уметност, плес, мјузикле, изложбе, спортске
инструкције, клубове, радио, комедије, такмичења,
визуелна дела; услуге пружања онлајн мрежа које
корисницима омогућавају да деле информације и
садржаје везане за игрице, играње електронских
игара, фестивале, музеје, паркове, културне догађаје,
концерте, издаваштво, анимације, актуелне догађаје,
моду, мултимедијалне презентације, историју, језике,
слободну
уметност,
математику,
пословне
активности, науку, технологију, хобије, културу,
спорт, уметност, психологију и филозофију;
омогућавање приступа интернет страници која
корисницима компјутера даје могућност да преносе,
кеширају, примају, преузимају са Интернета,
стримују, емитују, приказују, форматирају, преносе и
деле садржаје, текст, визуелне радове, аудио радове,
аудиовизуелне радове, литерарне радове, податке,
фајлове, документа и електронске садржаје; услуге
пружања интернет странице која корисницима
компјутера даје могућност да преносе, кеширају,
примају, преузимају са Интернета, стримују,
емитују, приказују, форматирају, преносе и деле
фотографије, видео записе, текст, податке, слике и
друге електронске садржаје; услуге пружања онлајн
портала
из
области
филмова,
телевизије,
аудиовизуелних радова, музике, аудио радова,
књига, позоришта, литерарних радова, спортских
догадјаја, рекреативних активности, слободних
активности, турнира, уметности, плеса, мјузикала,
изложби, спортских упутстава, клубова, радија,
комедије, такмичења, визуелних радова, игара, игара
на срећу, фестивала, музеја, паркова, културних
манифестација, концерата, издаваштва, анимације,
актуелних
догађаја,
модних
ревија
и
мултимедијалних
презентација;
емитовање;
комуникације
и
телекомуникације;
пренос,
емитовање, пријем и други облици дисеминације
аудио садржаја, видео садржаја, фотографија и
покретних слика, текста и података у реалном или
ЗИС / RS / IPO
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одложеном времену; услуге електронске поште;
услуге интерактивног емитовања; изнајмљивање
објеката за радио и телевизијско емитовање;
омогућавање приступа и изнајмљивање приступног
времена комјутерским базама података; пружање
информација и услуге саветовања у вези са било
којом од горе наведених услуга; комуникацијске
услуге, наиме пренос, пријем, преузимање са
Интернета, стриминг, емитовање текста, слика,
аудио, видео садржаја и података путем
телекомуникационих
мрежа,
бежичних
комуникацијских мрежа, и Интернета; онлајн
причаонице и онлајн заједнице за пренос порука
између корисника компјутера о темама од општег
интереса;
омогућавање
приступа
онлајн
директоријумима, базама података,
интернет
страницама са актуелним догадјајима и блоговима, и
онлајн референтним материјалима; омогућавање
приступа електронским уређајима у смислу пружања
услуга телекомуникацијског повезивања за пренос
слика, порука, аудио
садржаја, визуелних,
аудиовизуелних и мултимедијалних радова међу
електронским читачима, ручним и мобилним
дигиталним електронским уређајима, мобилним
уређајима,
смарт
уређајима,
преносним
електронским уређајима, преносним дигиталним
уређајима, таблетима или компјутерима; стриминг
аудио, визуелног и аудиовизуелног материјала путем
интернета
или
других
компјутерских
или
комуникацијских мрежа; комуникацијске услуге за
пренос, кеширање, приступање, пријем, преузимање
са интернета, стриминг, емитовање, дељење,
приказивање, форматирање, копирање и пренос
текста, слика, аудио и видео садржаја, и података
путем телекомуникацијских мрежа, бежичних
комуникацијских мрежа, и интернета; пружање
услуга интернет форума, онлајн причаоница и онлајн
заједница за пренос порука међу корисницима
компјутера; омогућавање приступа помоћним
уређајима или електронским уређајима у смислу
пружања услуга телекомуникацијског повезивања за
пренос
слика,
порука,
аудио,
визуелних,
аудиовизуелних и мултимедијалних радова између
електронских читача, мобилних уређаја, паметних
уређаја, преносних електронских уређаја, преносних
дигиталних уређаја, таблета или компјутера.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; издавање
књига,
магазина,
периодичних
публикација,
литерарних радова, визуелних радова, аудио радова,
и аудиовизуелних радова; обезбеђивање снимљених
аудио, визуелних и аудиовизуелних радова које се не
могу преузети са интернета путем жичних и
бежичних мрежа на разне теме од општег интереса;
пружање онлајн компјутерских игрица и онлајн
интерактивних прича; обезбеђивање електронских
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билтена и блогова који се не могу преузети са
интернета о разоноди, филмовима, телевизији,
аудиовизуелним радовима, музици, аудио радовима,
књигама,
позоришту,
литерарним
радовима,
спортским догадјајима, рекреативним активностима,
слободним активностима, турнирима, уметности,
плесу,
мјузиклима,
изложбама,
спортским
упутствима,
клубовима,
радију,
комедији,
такмичењима, визуелним радовима, игрицама,
игрању електронских игара, фестивалима, музејима,
парковима,
културним
манифестацијама,
концертима, издаваштву, анимацијама, актуелним
догађајима, модним ревијама, и мултимедијалним
презентацијама; објављивање извода из књига,
периодичних публикација, и литерарних дела, и
пружање виртуелних средина у којима корисници
могу међусобно комуницирати у рекреативне сврхе и
у циљу забаве; обезбеђивање информација, вести,
чланака и коментара из области разоноде,
укључујући, филмове, телевизију, аудиовизуелне
радове, музику, аудио радове, књиге, позориште,
литерарне радове, спортске догађаје, рекреативне
активности,
слободне
активности,
турнире,
уметност, плес, мјузикле, изложбе, спортске обуке;
пружање информација, вести, чланака и коментара у
области разоноде, укључујући, клубове, радио,
комедије, такмичења, визуелне радове, игрице,
играње електронских игара, фестивале, музеје,
паркове, културне догађаје, концерте, издаваштво,
анимацију, актуелне догађаје, модне ревије, и
мултимедијалне
презентације;
пружање
информација, вести, чланака и коментара из области
образовања и образовних институција; образовне
услуге у форми обуке у учионицама и онлајн учења
на даљину на тему актуелних догађаја, образовања,
историје, језика, слободне уметности, математике,
пословања, науке, хобија, технологије, културе,
спорта, уметности, психологије, и филозофије;
интерактивне образовне услуге у форми обуке на
компјутерима или уз помоћ компјутера на тему
актуелних догађаја, образовања, историје, језика,
слободне уметности, математике, пословања, науке,
хобија, технологије, културе, спорта, уметности,
психологије, и филозофије; образовне и услуге
разоноде; образовне и забавне услуге у виду
дигиталних датотека и програма у наставцима који
садрже вести и коментаре из области филмова,
телевизијских програма, аудиовизуелних радова,
музике, аудио радова, књига, позоришта, литерарних
радова,
спортских
догађаја,
рекреативних
активности,
слободних
активности,
турнира,
уметности, плеса, мјузикла, изложби, спортских
обука, клубова, радија, комедија, такмичења,
визуалних радова, игрица, играња електронских
игара и фестивала, којима се приступа путем
интернета
или
других
компјутерских
или
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комуникационих мрежа; образовне и забавне услуге
у виду дигиталних датотека и програма у наставцима
који садрже вести и коментаре из области музеја,
паркова, културних догађаја, концерата, издаваштва,
анимације,
актуелних
догађаја,
моде
и
мултимедијалних презентација којима се приступа
путем интернета или других компјутерских или
комуникационих мрежа ;обезбеђивање снимљених
аудио, аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја
који се тичу разоноде, филмова, телевизије,
аудиовизуелних радова, музике, аудио радова,
књига, позоришта, литерарних радова, спортских
манифестација, рекреативних активности, слободних
активности, турнира, уметности, плеса, мјузикала,
изложби, спортске обуке, клубова, радија, комедије,
такмичења, визуелних дела, игрица, играња
електронских игара путем интернета или других
комуникацијских мрежа; пружање снимљеног аудио,
аудиовизуелног и мултимедијалног садржаја који се
тичу фестивала, музеја, паркова, културних догађаја,
концерата, издаваштва, анимације, актуелних
догађаја, модних ревија, и мултимедијалних
презентација
путем
интернета
или
других
комуникацијских мрежа; услуге електронских игара
путем интернета или глобалних компјутерских
мрежа; пружање услуга разоноде, образовања,
рекреације, обуке, туторства и тренинга; продукција,
презентација и дистрибуција аудио и видео садржаја,
фотографија и покретних слика и података;
издавачке услуге (укључујући услуге електронског
издаваштва); обезбеђивање форума за дискусију;
електронске публикације које се не могу преузети са
интернета; организација, продукција и презентација
представа, такмичења, игара, концерата, изложби и
манифестација;
пружање
информација
и
саветодавних услуга у вези са било којом од горе
наведених услуга; образовне и услуге разоноде,
наиме,
обезбеђивање
снимљених
аудио,
аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја на
различите теме од општег интереса путем интернета
или других компјутерских или комуникацијских
мрежа; образовне и услуге разоноде, наиме,
обезбеђивање онлајн портала и интернет страница
који садрже образовне и забавне садржаје, наиме,
филмове, телевизијске емисије, аудиовизуелне
радове, музику, аудио радове, књиге, позоришна
дела, литерарне радове, спортске догађаје,
рекреативне активности; образовне и услуге
разоноде, наиме, обезбеђивање онлајн портала и
интернет страница који садрже образовне и забавне
садржаје, наиме, слободне активности у форми
хобија, турнира, уметности, плеса, мјузикала,
културе, спортских и актуелних манифестација,
спортске обуке, клубова, радио програма, комедије,
драме, такмичења, визуелних уметничких дела,
игрица, играња електронских игара, фестивала,
ЗИС / RS / IPO
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музеја,
паркова,
културних
манифестација,
концерата, стоног издаваштва, анимације, актуелних
догађаја, модних ревија; образовне и услуге
разоноде, наиме, обезбеђивање онлајн портала и
интернет страница које садрже образовне и забавне
садржаје, наиме, мултимедијалне презентације, и
интерактивне образовне квизове; обезбеђивање
приступа филмовима који се не могу преузети са
интернета и другог аудиовизуелног садржаја путем
услуге видеа на захтев; планирање и организација
телевизијског програма; услуге разоноде путем
телевизије; услуге телевизијске забаве; услуге
продукције забаве у форми телевизије.
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; хостовање
садржаја трећих лица, фотографија, видеа, текста,
података, слика, интернет страница и других
електронских садржаја; обезбеђивање алата за
претрагу Интернета; обезбеђивање платформи за
претрагу које дозвољавају корисницима да објављују
и деле своје слике, видео записе, текст, податке,
слике, путем интернета; компјутерске услуге, наиме,
креирање виртуелних заједница у којима корисници
могу да учествују у дискусијама, добијају одговоре,
формирају виртуелне заједнице, и ангажују се на
друштвеним мрежама; одржавање и ажурирање
софтвера за компјутере, Интернет и обезбедјивање
лозинки и превенцију претњи по компјутере,
Интернет и лозинке; пружање информације из
области астрономије, времена, животне околине,
дизајна
ентеријера,
технологије,
компјутера,
софтвера, компјутерских периферних уређаја,
компјутерског хардвера, геологије, инжињеринга,
архитектуре,
медицинских
истраживања
и
истраживања и тестирања производа путем
интернета
или
других
компјутерских
или
комуникационих
мрежа;
дизајн
и
развој
компјутерског софтвера; инсталација и одржавање
компјутерског софтвера; обезбеђивање приступа
интернет страницама које садрже техничке
информације у вези са компјутерским хардвером и
софтвером, телевизорима, и електронским уређајима
широке потрошње; пружање подршке за решавање
техничких проблема са компјутерским хардвером;
компјутерско
програмирање;
пребацивање
докумената из једног компјутерског формата у
други;
хостовање
дигиталног
садржаја
на
компјутерским мрежама, бежичним мрежама, и
електронским
комуникационим
мрежама;
обезбеђивање
платформи за
претрагу које
омогућавају корисницима да захтевају и примају,
садржаје, текстове, визуелне, аудио и аудиовизуелне
радове, литерарне радове, податке, фајлове,
документа и остале електронске садржаје;
ЗИС / RS / IPO

Ж
омогућавање привремене употребе компјутерског
софтвера који се не може преузети са интернета и
онлајн простора који омогућава корисницима да
пруступе и преузму компјутерски софтвер,
фотографије, видео записе, аудио садржај,
аудиовизуелне радове, податке, слике, дигитални и
остале
електронске
садржаје;
омогућавање
привремене употребе компјутерског софтвера који се
не може преузети са интернета за генерисање
прилагођених препорука софтверских апликација у
складу са потребама корисника; безбедносни надзор
компјутерских података и компјутерских система и
мрежа; услуге подршке и консултација за развој
компјутерских система, база података и апликација;
услуге графичког дизајна за израду wеб страна на
интернету; пружање информација у вези са
компјутерским хардвером и софтвером онлајн путем
глобалне компјутерске мреже или интернета; израда
и
одржавање
интернет
страница;
развој
мултимедијалних интернет страница; хостовање
интернет страница за друге; обезбеђивање
претраживача за прибављање података преко
комуникационих мрежа; услуге пружаоца услуга
приступа апликацијама (АСП) које садрже
компјутерски софтвер; услуге пружаоца услуга
приступа апликацијама (АСП) које садрже
компјутерски софтвер за израду, преузимање, слање,
пријем, измену, екстракцију, кодирање, декодирање,
приказивање, складиштење и организацију текста,
графика, слика и електронских публикација; услуга
претплате на онлајн музичке садржаје; софтвер који
омогућава корисницима да пуштају и програмирају
музичке и забавне аудио, видео садржаје, текстове и
мултимедијалне садржаје, и софтвер који садржи
музичке снимке; услуге пружаоца услуга приступа
апликацијама (АСП) које садрже софтвер за забавне
аудио, видео садржаје, текстове и остали
мултимедијални садржај; омогућавање привременог
приступа путем интернета за онлајн употребу
софтвера који се не може преузети са интернета, а
који омогућава корисницима да програмирају аудио,
видео садржаје, текстове, и остале мултимедијалне
садржаје, укључујући музику, концерте, видео
записе, радио, телевизију, вести, спорт, игрице,
културне догађаје и остале забавне програме;
обезбеђивање претраживача за прибављање података
путем глобалне компјутерске мреже; услуге
компјутерског консалтинга и подршке за скенирање
информација на компјутерске дискове; дизајнирање
огласа и огласног материјала за друге; консултантске
услуге из области компјутерског хардвера, софтвера,
апликација и мрежа; компјутерско саветовање из
области управљања конфигурацијама за преносне и
ручне електронске уређаје; услуге техничке подршке
у форми решавања проблема, наиме дијагностике
проблема компјутерског хардвера и софтвера;
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Ж
омогућавање привремене онлајн употребе софтвера
који се не може преузети са интернета који
омогућава корисницима да означе одређени садржај
за каснији преглед на уређајима за стриминг
различитих медија; креирање онлајн заједница за
регистроване кориснике у циљу комуникације и
интеракције са другима, учествовања у дискусијама,
добијања одговора од својих савременика,
формирања виртуелних заједница, и ангажмана на
друштвеним мрежама из областима од општег
интереса; обезбеђивање привремене онлајн употребе
софтвера који се не може преузети са интернета,
наиме, софтвера за родитељску контролу приступа
интернет страницама са неприкладним и садржајем
за одрасле; обезбеђивање привремене онлајн
употребе софтвера који се не може преузети са
интернета, наиме, софтвера за филтрирање интернет
претрага који одваја жељене резултате од нежељених
и неодговарајућих интернет страница, и софтвер који
омогућава родитељски надзор над интернет
страницама са неприкладним и садржајем за одрасле
и електронском поштом; креирање онлајн заједница
за кориснике у којима они могу учествовати у
дискусијама, прибављају повратне информације,
формирају виртуелне заједнице, и ангажују се на
друштвеним мрежама; одржавање и ажурирање
софтвера за безбедност компјутера, интернета и
лозинки; консултантске услуге у вези компјутерског
софтвера,
компјутерских
апликација
и
компјутерских мрежа; пружање услуга онлајн
повезивања које омогућавају корисницима да деле
садржаје, фотографије, видео записе, текстове,
податке, слике и друге електронске садржаје у циљу
разоноде,
укључујући,
филмове,
телевизију,
аудиовизуелне радове, музику, аудио садржаје,
књиге, позориште, литерарне радове, спортске
догађаје,
рекреативне
активности,
слободне
активности, турнире, уметност, плес, мјузикле,
изложбе, спортску обуку, клубове, радио, комедије,
такмичења, визуелне радове; пружање услуга онлајн
повезивања које омогућавају корисницима да деле
игрице, играју електронске игре, информације везане
за фестивале, музеје, паркове, културне догађаје,
концерте, издаваштво, анимацију, актуелне догађаје,
моду, мултимедијалне презентације, историју, језике,
слободну уметност, математику, послове, науку,
технологију, хобије, културу, спорт, уметност,
психологију, и филозофију; софтвер као услуга
(СааС) који садржи софтвер за употребу у вези са
услугама претплате на аудио, видео и дигиталне
садржаје и једнократну куповину аудио, видео и
дигиталног
садржаја,
наиме,
омогућавање
корисницима да плате и креирају продајне садржаје;
обезбеђивање интернет страница које омогућавају
компјутерским корисницима да шаљу, кеширају,
примају, преузимају, стримују, емитују, приказују,
80

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10
форматирају, преносе, и деле фотографије, видео
записе, текстове, податке, слике и друге електронске
садржаје; услуге пружаоца услуга приступа
апликацијама (АСП), наиме, хостовање компјутеских
софтверских апликација за друге.
(111) 75659
(210) Ж- 2018-715

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 28.09.2018.

(300) 38277 19.02.2018. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000 , CH
(740) Реља Мирков, адвокат" Карановић & Николић"
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

IQOS MULTI
(511) Кл. 9: батерије за електронске цигарете;
батерије за електронске уређаје који се користе за
загревање дувана, пуњачи за електронске уређаје
који се користе за загревање дувана; УСБ пуњачи за
електронске уређаје који се користе за загревање
дувана; аутомобилски пуњачи за електронске
цигарете; аутомобилски пуњачи за уређаје који се
користе за загревање дувана; пуњачи за батерије за
електронске цигарете.
Кл. 11:
електронски вапоризатори изузев
електронских цигарета; апарати за загревање
течности; апарати за стварање паре.
Кл. 34:
жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи, цигаре,
цигарете, цигарилоси, дуван за увијање цигарета,
дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање,
кретек; снус (дуван у праху); замена за дуван (за
немедицинску употребу); артикли за пушаче, папир
за цигарете и тубе за цигарете, филтери за цигарете,
кутије за дуван, кутије за цигарете, табакере и
пепељаре, луле, џепне машинице за увијање
цигарета, упаљачи; шибице; дувански штапићи,
дувански производи за паљење, електронски уређаји,
и њихови делови, који се користе за загревање
цигарета или дувана у циљу ослобађања аеросола
који садржи никотин за инхалацију; течни
никотински раствори за употребу у електронским
цигаретама; електронски уређаји за пушење;
електронске цигарете; електронске цигарете као
замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
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(111) 75660
(210) Ж- 2017-1079

(181) 18.07.2027.
(220) 18.07.2017.
(151) 28.09.2018.
(732) "SANI GROUP" d.o.o., Šabac, Војводе
Путника 58, 15000 Шабац, RS
(540)

(531) 02.09.06; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.12; 27.05.21
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
Кл. 9: апарати за снимање, пренос и репродуковање звука.
Кл. 10:
медицински апарати, инструменти и
артикли, слушни апарати.
(111) 75661
(210) Ж- 2018-816

(181) 28.05.2028.
(220) 28.05.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) FARMACEVTSKA HEMISKA
KOZMETIČKA INDUSTRIJA "ALKALOID" AD
SKOPJE, Bul. Aleksandar Makedonski 12 , 1000
Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

АЛКАЛОИД
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; смеше за гашење пожара и за спречавање
пожара; препарати за каљење и заваривање; материје
за штављење животињске коже и крзна; лепљиве
супстанце које се употребљавају у индустрији;
гитови и друге материје за пуњења; компост, стајска
ђубрива, ђубрива; биолошки препарати за употребу у
индустрији и науци.
Кл. 2: боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту од
рђе и труљења дрвета; материје за бојење, боје;
мастила за штампање, обележавање и гравирање;
сирове природне смоле; метали у облику листова и
праха за сликање, декорисање, штампање и
уметност.
Кл. 3:
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
ЗИС / RS / IPO
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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.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед
(замрзнута вода).
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње; храна и пиће за животиње; слад.
(111) 75662
(210) Ж- 2018-402

(181) 16.03.2028.
(220) 16.03.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) MANDARINA CAKE SHOP DOO BEOGRADSTARI GRAD, Грачаничка 16, Београд, RS
(740) Срђан Глиго, Јована Чапаковић, Вишња
Мандић, Душан Гарашанин, Предраг Миладиновић,
Дејан Пламенац, Сандра Бандић, , Владете
Ковачевића 2а, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 29.01.01
(591) наранџаста (pantone 1235c)
(511) Кл. 21: модле за колаче.
Кл. 30:
колачи, посластице, торте, слаткиши,
колачићи, торте са глазуром, фондани, пецива,
кроасани, посластице од чоколаде, колачи од
чоколаде, чоколадни десерти, чоколадни мусеви,
чоколадни фонди, пралине, еклери, мафини,
панетоне, десерти у облику муса, принцес крофне.
Кл. 35: оглашавање, рекламирање.
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(111) 75663
(210) Ж- 2018-401

(181) 16.03.2028.
(220) 16.03.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) MANDARINA CAKE SHOP DOO BEOGRADSTARI GRAD, Грачаничка 16, Београд, RS
(740) Срђан Глиго, Јована Чапаковић, Вишња
Мандић, Душан Гарашанин, Предраг Миладиновић,
Дејан Пламенац, Сандра Бандић, , Владете
Ковачевића 2а, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.01
(591) наранџаста.
(511) Кл. 21: модле за колаче;.
Кл. 30:
колачи, посластице, торте, слаткиши,
колачићи, торте са глазуром, фондани, пеци ва,
кроасани, посластице од чоколаде, колачи од
чоколаде, чоколадни десерти, чоколадни мусеви,
чоколадни фонди, пралине, еклери, мафини,
панетоне, десерти у облику муса, принцес крофне.
Кл. 35: оглашавање, рекламирање.

(111) 75666
(210) Ж- 2018-623

(181) 26.04.2028.
(220) 26.04.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) Соко Штарк доо Београд, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.01; 05.07.02; 08.01.25; 19.03.05; 26.11.06;
26.11.08; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, браон, зелена, окер, светло сива, бела.
(511) Кл. 30: слани штапићи.
(111) 75667
(210) Ж- 2018-621

(181) 26.04.2028.
(220) 26.04.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) Соко Штарк доо Београд, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(111) 75664
(210) Ж- 2018-818

(181) 28.05.2028.
(220) 28.05.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28 , 11000 Београд
(540)

IBUFLEX
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
(111) 75665
(210) Ж- 2018-817

(181) 28.05.2028.
(220) 28.05.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija,
dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28 , 11000 Београд
(540)

BOSFEN

(531) 02.09.01; 08.07.08; 25.03.25; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, црвена, бела.
(511) Кл. 30: флипс, производи од житарица, колачи,
посластице, сладоледи, чиколаде, кекс, бисквит,
вафел производи.
(111) 75668
(210) Ж- 2018-624

(181) 26.04.2028.
(220) 26.04.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) Opšta bolnica "BEL MEDIC", Косте
Јовановића 87, Београд, RS
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & Николић"
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд

(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
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(540)

(531) 03.11.03; 26.04.15; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08
(591) црна, црвена, 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; укључујући;
албумински додаци храни за медицинску употребу,
албумински препарати за медицинску употребу;
медицински алкохол; зубарски амалгами; скроб за
дијететске или фармацеутске потребе; анестетици;
уље коморача за медицинску употребу; ангостурска
кора за медицинске сврхе; чај за астматичаре; мелем
против промрзлина за фармацеутске сврхе;
препарати за хемороиде; препарати за заштиту од
мољаца; антипаразитски препарати; антисептици;
антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати;
оловка против брадавица; асептични памук; средина
за
бактериолошке
културе;
подлоге
за
бактериолошке културе; средине за бактериолошке
културе; бактериолошки препарати за медицинску
употребу;
бактеријски
отрови;
бактеријски
препарати за употребу у медицини 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;
биоциди; бизмутски препарати за фармацеутску
употребу; голард вода, оловна; дрвени угаљ за
фармацеутску употребу; бомбоне, медицинске;
медицинско блато; блато за купање; препарати за
лечење опекотина; бомбоне за освежавање даха за
употребу у фармацији; препарати против жуљева;
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; хемијскофармацеутски препарати; хидрирани хлор за
ЗИС / RS / IPO
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фармацеутску употребу; хлороформ; цигарете без
дувана за медицинску употребу; зубарски цемент;
стоматолошки восак за моделирање; штапићи за
кађење; пастиле за кађење; средства за испирање
очију; компресе [завоји]; витамински препарати;
кора биљке кондуранго за медицинску употребу;
лекови за ублажавање стомачног затвора; раствори
за контактна сочива; раствори за употребу са
контактним сочивима; хемијска контрацептивна
средства; лекови за курје очи; памук за медицинску
употребу; фармацеутски препарати за лечење
опекотина од сунца; препарати за промрзлине;
вакцине; материјал за пуњење зуба; материјали за
узимање отисака зуба; лаксативи; дезинфекциона
средства за хигијенске сврхе; хлеб за дијабетичаре
прилагођен за медицинску употребу; средства за
варење за медицинску употребу; 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 препарати];
раствори за одстрањивање фластера; 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; млеко у праху за бебе; лекови против
грознице; коморач за медицинску употребу;
медицинске инфузије; медицински чај; лекови за
нерве; средства против цревних глиста; средства за
одстрањивање цревних глиста; газа за превијање;
лаксативи; желатин за медицинску употребу; гума за
медицинске сврхе; семе лана за медицинску
употребу; ланено семе за фармацеутске намене;
масти за медицинску употребу млечне масти;
хемијски препарати за утврђивање трудноће;
медицинска уља; хематогени; хемоглобин; лековито
биље; хормони за медицинску употребу; уље
слачице за медицинску употребу; хидрастин;
хидрастинин; упијајућа вата; упијајући памук; семе
за вештачку оплодњу; пептони за фармацеутску
употребу; јодоформ; ирска маховина за медицинску
употребу; јалапа; јојоба, лековита; сладић за
фармацеутску употребу; млечни ферменти за
фармацеутску употребу; пића од млечног слада за
медицинску употребу; брашно од семена лана за
фармацеутске намене; брашно од семена лана за
фармацеутску употребу; лосиони за фармацеутске
намене; млечни шећер за фармацеутске намене;
лактоза за фармацеутске намене; квасац за
фармацеутску употребу; линименти [мелеми за
масажу]; лупулин за фармацеутску употребу;
жвакаћа гума за употребу у медицини; кора
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мангровог дрвета за фармацеутску употребу;
менструалне гаће; хигијенске гаће; хигијенске
гаћице; хигијенске, дубоке гаће, боксерице; нана за
фармацеутску употребу; слад за фармацеутску
употребу; сумпорни штапићи [дезинфекциона
средства]; помаде за медицинску употребу; тинктуре
за употребу у медицине; серуми; ментол; пастиле за
фармацеутску употребу; слачица за фармацеутску
употребу; кора миробалана за фармацеутску
употребу; наркотици; миришљаве соли; помаде за
фармацеутску употребу; опијати; органотерапијски
препарати; пектин за фармацеутску употребу;
хигијенски тампони; тампони за менструацију;
хигијенски улошци; менструални 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; кутије за прву помоћ, напуњене;
хемијски препарати за лечење филоксере; лекови
против знојења ногу; крвна плазма; 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; медицински тоници; биљка сарсапарила за
медицинску употребу; крв за медицинску употребу;
пијавице за медицинску употребу; рамени повез и за
хируршке намене; седативе; мелеми од слачице;
кашне облоге од слачице; успављујућа средства;
натријумове соли за медицинску употребу;
стрихнин; препарати за заустављање крварења;
шећер за медицинску употребу; чепићи; лекови
против знојења; лепљиве врпце за медицинску
употребу; лепљиве траке за медицинску употребу;
алкалоиди за медицинску употребу; дијететска храна
прилагођена за медицинске намене; храна за бебе;
масти против опекотина од сунца; соли за купање за
медицинску употребу; биолошки препарати за
употребу
у
медицини;
дијететски
напици
прилагођени за медицинску употребу; камфорово
уље за медицинску употребу; камфор за медицинску
употребу; слаткиши за медицинску употребу;
лецитин за медицинску употребу; гасови за
медицинску употребу; матични млеч за медицинску
употребу; медицински препарати за мршављење;
остаци од обраде житарица за дијететску или
медицинску намену; лекови за употребу у
стоматологији; лекови за људску употребу;
дијагностички препарати за медицинску употребу;
глицерин за медицинску употребу; медицинска пића;
трава за пушење за медицинску употребу; препарати
за кађење за медицинску употребу; нафтни желе
[вазелин] за медицинску употребу; глукоза за
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медицинску употребу; гурјун балзам за медицинску
употребу; рицинусово уље за медицинску употребу;
хидроген пероксид за медицинску употребу; изотопи
за медицинску употребу; дијететске супстанце
прилагођене за медицинску употребу; хемијски
препарати за медицинску употребу; хемијски
реагенси за медицинску или ветеринарску употребу;
препарати за чишћење контактних сочива; дијастазе
за медицинску употребу; биљна влакна, дијететска;
ензими за медицинску употребу; ензимски препарати
за медицинску употребу; сикативи [средства за
сушење] за медицинску употребу; амино киселине за
медицинску употребу; додаци за минералну храну;
средства за испирање уста за медицинске намене;
додаци исхрани; коштани цемент за хируршке и
ортопедске сврхе; антибиотици; средства за смањење
апетита за медицинске сврхе; јастучићи 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;
прапарати за туширање за медицинску намену;
матичне ћелије за медицинске намене; културе
биолошких ткива за медицинске намене; расхладни
спрејеви за медицинске намене; бисерни прах за
медицинску намену; препарати за смањење
сексуалне активности; пелене за бебе; медицински
препарати за испирање очију; таблете за смањење
апетита; таблете за мршављење; таблете за тамњење
коже; таблете антиоксиданти; беланчевине као
дијететски додаци; семе лана као додатак исхрани;
ланено семе као додатак исхрани; уље од семена
лана као додатак исхрани; пшеничне клице као
додатак исхрани; квасац као додатак исхрани;
матични млеч као додатак исхрани; прополис као
додатак исхрани; полен као додатак исхрани; ензими
као додатак исхрани; глукоза као додатак исхрани;
лецитин као дијететски додатак; алгинати као
дијететски додаци; казеин као додатак исхрани;
протеини као додатак исхрани; реагенсни папир за
медицинску намену; дезинфекциона средства;
хируршки лепкови; дијагностички реагенсни
биомаркери за медицинску употребу; медицинска
храна за животиње; ватирани штапићи за
медицинску употребу; млечне формуле за бебе;
млеко у праху за бебе; колаген за употребу у
медицини; препарати од микроорганизама за
медицинску употребу; фитотерапеутски препарати за
медицинске намене; биљни екстракти за медицинске
намене;
гелови
за
сексуалну
стимулацију;
имуностимулатори; нутрицеутски препарати за
терапеутске или медицинске намене; замрзнутасушена храна прилагођена за медицинске сврхе;
дехидрисана храна прилагођена за медицинске
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10
сврхе; лиофилизована 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; адстригенти за медицинске
намене; медицинска средства за чишћење зуба;
антибактеријски сапуни; 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; медицинске свеће за масажу;
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.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати,
уређаји и производи за сексуалне активности;
укључујући: 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 чаршав и за
болесничке кревете; чаршав и за инконтиненцију;
катетери; направе за дојење; 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; флашице за бебе; флашице за
храњење; 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; стезници за
килу; утезни бандажи; подупирачи свода стопала за
обућу; психијатријске кошуље; каниле - 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 термофори, подлоге, за
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медицинску употребу; електрични јастуци за
грејање, 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; зубне протезе;
вештачки зуби; ланцете, ножићи; огледала за зубаре;
штитници за прсте, напрсци, за употребу у
медицини; шприцеви за ињекције; дренажне цеви за
медициснку употребу; водене вреће за медицинску
употребу; радиолошки екран и 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;
хидростатички кревети за медицинску употребу;
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;
кондоми; апарати за мерење крвног притиска;
кварцне лампе за медицинску употребу; апарати и
инсталације за 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;
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респиратори за вештачко дисање; апарати за
вештачко дисање; тестере за хируршку употребу;
вештачке дојке; шприцеви за материцу; вагинални
шприцеви; стетоскопи; 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; 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
који се користе у медицинским анализама; апарати за
тестирање, за медицинску употребу; 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; стезници за
колена, ортопедски; очне протезе [сочива] 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; уређаји за
микродермоабразију; уређаји за рехабилитацију тела
за медицинске намене; мерач 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
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медицинске
сврхе;
ендоскопске
камере
за
медицинске сврхе; компресиона одећа; 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;
монитори 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 [МРИ] 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.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања;
укључујући услуге: пратња путника; ваздушни
превоз; превоз амбулантним колима; превоз
аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким
бродовима; превоз камионом; железнички транспорт;
изнајмљивање складишта; речни превоз; превоз
бродом; услуге спашавања [транспорт]; поморски
превоз; превоз блиндираним колима; превоз и
складиштење отпада; спасилачке операције [у
транспорту]; подводна спасавања.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
укључујући услуге: академије [образовне]; учење на
даљину; настава, обука; услуге пружања обуке;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
конгреса; информисање о образовању; испити из
области образовања; организовање изложби за
културне или образовне потребе; услуге клубова
здравља [здравствено и фитнес вежбање]; практична
настава [обука путем демонстрације]; припрема и
вођење семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање и вођење радионица [обука]; он-лајн
издавање електронских књига и часописа;
електронско издаваштво; обука [тренирање]; услуге
личног тренера (фитнес тренинг); вођење часова
фитнеса; услуге образовања које пружају школе;
подучавање; организовање и вођење образовних
форума уживо.

ЗИС / RS / IPO
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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; укључујући
услуге: хемијске анализе; бактериолошка испитивања;
хемијска испитивања; рачунарско програмирање;
ажурирање рачунарског софтвера; истраживање и развој
нових производа за друге; одржавање рачунарског
софтвера; биолошка истраживања; умножавање
рачунарских програма; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова];
инсталирање
рачунарског
софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма, осим
физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; заштита од рачунарских вируса;
дигитализација докумената [скенирање]; праћење
рачунарских система даљинским приступом; услуге
научних лабораторија; научна истраживања; клиничка
испитивања; рачунарство у облаку; платформа као
услуга [ПааС].
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства; укључујући услуге: услуге медицинских
клиника;
киропрактика;
услуге
центара
за
рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега;
масажа; медицинска помоћ; оптичарске услуге;
физикална терапија; физиотерапија; зубарске услуге;
услуге кућне неге; услуге банке крви; услуге
установа за тешко оболеле; услуге бабица; услуге
неговања
болесника;
фармацеутски
савети;
пластична хирургија; имплантација косе; услуге
психолога; услуге ароматерапије; услуге вештачке
оплодње; рехабилитација пацијената за болести
зависности; услуге ин витро оплодње; услуге
телемедицине;
терапеутске
услуге;
услуге
здравствених центара; услуге саветовања о здрављу;
медицински савети за особе са инвалидитетом;
услуге центара за опоравак; услуге банке људског
ткива.
(111) 75669
(210) Ж- 2018-622

(181) 26.04.2028.
(220) 26.04.2018.
(151) 01.10.2018.
(732) Соко Штарк доо Београд, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.01; 05.07.02; 06.19.11; 17.01.07; 26.11.06;
26.11.08; 26.11.13; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.15
(591) тамно зелена, светло зелена, плава, браон, окер.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 30: кафа, чај, какво, шећер, пиринач,
замена кафе; брашно И производи од житарица,
хлеб, колачи, посластице, сладоледи, мед, чоколада,
бомбоне, кекс, бисквит, вафел производи, флипс
(111) 75670
(210) Ж- 2018-810

(181) 25.05.2028.
(220) 25.05.2018.
(151) 02.10.2018.
(732) Kalemegdan development doo Beograd, Жоржа
Клемансоа 19, Београд, RS
(740) Адвокат Никола Родић, Балканска 16, Београд
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.12; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава, црна
(511) Кл. 16:
бележнице, нотеси, штампани
материјал, таблице за писање, оловке, клишеи,
свеске, цртежи, скице,планови, пројекти, нацрти.
Кл. 25:
униформе, радни комбинезон, мараме,
шалови, одећа, јакне.
Кл. 35: рекламирање, обавештавање о пословању,
односи са јавношћу, презентација робе .
Кл. 36: издавање пословног простора, управљање
непокретностима, управљање стамбеним зградама,
организовање финансирања за грађевинске пројекте.
Кл. 37: зидарство, зидарске услуге, изнајмљивање
грађевинске опреме, заштита грађевине од влаге,
грађевински надзор, монтирање скела, информације
у вези са изградњом, грађевинско конструисање.
Кл. 42:
индустријски дизајн, грађевинско
пројектовање,
инжењерске
услуге,
техничко
пројектне студије.
(111) 75671
(210) Ж- 2018-674

(181) 08.05.2028.
(220) 08.05.2018.
(151) 02.10.2018.
(732) Драган Кошутић, Жарка Зрењанина 44, 23000
Зрењанин, RS
(740) Владан Стојиљковић, Македонска 19/7, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.15; 26.04.12; 26.04.13; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04
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(591) плава, жута, зелена, црна, бела.
(511) Кл. 30:
препарати од житарица;
високопротеинске
плочице
од
житарица.
Кл. 32: воде; сокови; сирупи за справљење сокова;
безалкохолна
пића.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја производа са
списка наведеним у класама 30,32.
(111) 75672
(210) Ж- 2018-1180

(181) 23.07.2028.
(220) 23.07.2018.
(151) 02.10.2018.
(732) Elixir Prahovo d.o.o. Prahovo, Радујевачки пут
бб, 19330 Прахово, RS
(540)

(531) 05.03.13; 26.03.06; 26.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) тамно зелена: pantone 349 C, светло зелена:
pantone 376 C
(511) Кл. 1: ђубрива.
(111) 75673
(210) Ж- 2018-328

(181) 05.03.2028.
(220) 05.03.2018.
(151) 02.10.2018.
(732) Радиша Младеновић предузетник
"МАТАЉ", Добропољска 7, 19300 Неготин, RS
(540)

KREMEN KAMEN
(511) Кл. 33: вина.
(111) 75674
(210) Ж- 2018-803

(181) 24.05.2028.
(220) 24.05.2018.
(151) 02.10.2018.
(732) Pox d.o.o., Кулиновчко поље бб, 32000 Чачак, RS
(540)

(канцеларијски прибор); инструменти за писање;
јастучићи за печате; канцеларијски материјал;
канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
књиговезачке корице; књиговезачки материјал;
коверте;
корективна
течност
(канцеларијски
реквизит);
коректорске
траке
(канцеларијски
прибор); лепак за канцеларијску или кућну употребу;
лепак за папир или употребу у домаћинству;
лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству;
маркери (писаћи прибор); мастило; материјали за
писање;
материјали
за
цртање;
налепнице
(канцеларијски
прибор);
ножеви
за
папир
(канцеларијски прибор); носачи лепљивих трака
(канцеларијски прибор); овлаживачи врхова прстију
(канцеларијски прибор); оловке; оловке за цртање;
оловке са графитном мином (техничке оловке);
омоти за папир; омоти (канцеларијски материјал);
папир; папир за копирање; пастелне бојице (креде у
боји); пера за туш; писаће машине и канцеларијски
прибор (изузев намештаја); притискачи за папир;
пробадачи (канцеларијски материјал); спајалице;
спајалице за папир; табле за цртање; табле од дрвене
пулпе
(канцеларијске);
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор); фасцикле (канцеларијски
материјал); регистратори; хартија и картон;
хефталице (канцеларијски реквизит); шестари за
цртање; школска опрема (свеске и прибор за
писање); шпенадле као канцеларијски материјал.
Кл. 35:
адресирање коверти; дистрибуција
производа
у
рекламне
сврхе;
умножавање
докумената; услуге малопродаје и велепродаје за
канцеларијски прибор; услуге малопродаје и
велепродаје за папир и канцеларијски прибор; услуге
малопродаје и велепродаје за тоалетне потрепштине;
услуге малопродаје и велепродаје за штампане
материјале.
(111) 75675
(210) Ж- 2018-815

(181) 25.05.2028.
(220) 25.05.2018.
(151) 02.10.2018.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП - Милојевић Секулић Адвокати,
Карaђорђева 65, 11000 Београд
(540)

TASUTERID
(511) Кл. 5:
употребу.
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 16: апарати за уништавање, резање, папира
(за канцеларијску употребу); блокови (канцеларијски
материјал); врећице (коверте, кесе) од папира или
пластике, за паковање; графитне мине за оловке;
гумице (еластичне траке) за канцеларије; гумице за
брисање; држачи оловака; држачи списа, докумената
88

фармацеутски препарати за људску

(111) 75676
(210) Ж- 2018-723

(181) 16.05.2028.
(220) 16.05.2018.
(151) 03.10.2018.
(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet
"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14,
15300 Лозница, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(111) 75679
(210) Ж- 2016-973

(181) 30.05.2026.
(220) 30.05.2016.
(151) 03.10.2018.
(732) Дејан Вучетић, Вукасовићева 80, 11000 Београд, RS
(540)

DARKWOOD DUB

(531) 08.01.22; 20.05.25; 25.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, златна, браон, зелена, жута, бела
(511) Кл. 30: посластице.
(111) 75677
(210) Ж- 2018-722

(181) 16.05.2028.
(220) 16.05.2018.
(151) 03.10.2018.
(732) Društvo za proizvodnju, preradu I promet
"NELLI" d.o.o. Loznica, Георгија Јакшића 14, 15300
Лозница, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 9: дискови за снимање звука; магнетне
траке; звучници; аудио и видео пријемници; звучни
апарати и машине; ЦД дискови (аудио-видео).
Кл. 41: забава, разонода, културне активности;
услуге филмских студија; изнајмљивање опреме за
снимање звука; продукција радио и телевизијских
програма;
оркестарске
услуге;
позоришна
продукција; продукција шоу програма; извођење
представа уживо; извођење наступа уживо;
планирање забава; услуге студија за снимање;
продукција видео филмова; монтажа видеотрака;
компоновање музике, ноћни клубови; текстови
(писање текстова) не у рекламне сврхе; организовање
и спровођење концерата; музичка продукција.
(111) 75680
(210) Ж- 2018-657

(181) 04.05.2028.
(220) 04.05.2018.
(151) 03.10.2018.
(732) ARIA TRADE D.O.O., Петра Шиша 11, 31000 Ужице, RS
(540)

(531) 08.01.22; 26.04.09; 26.04.22; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.07
(591) златна, бордо, црвена, бела, браон, жута, црна
(511) Кл. 30: посластице.
(111) 75678
(210) Ж- 2017-1936

(181) 08.12.2027.
(220) 08.12.2017.
(151) 03.10.2018.
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am
See, AT
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.05.01
(591) CO/M 100/Y100/KO
(511) Кл. 35: оглашавање.
Кл. 36:
послови везани за
Кл. 43: привремени смештај.

непокретности.

(111) 75681
(210) Ж- 2018-537

(181) 13.04.2028.
(220) 13.04.2018.
(151) 03.10.2018.
(732) WAINMAN doo Beograd, Страхињића бана
52б, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17
(511) Кл. 32: пиво; минералне воде; содне воде;
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи за прављење напитака; препарати за
прављење напитака.
ЗИС / RS / IPO
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(531) 25.01.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(591) бела, сива.
(511) Кл. 43: услуге кафеа, услуге ресторана, услуге
кафетерија, услуге барова.
(111) 75682
(210) Ж- 2018-714

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 04.10.2018.
(732) Jaffa d.o.o. Crvenka , Маршала Тита 245, 25220
Црвенка, RS
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ OAД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.06; 26.04.09; 26.04.22; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, жута и бела
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
сладоледи; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со; сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини;
лед [замрзнута вода].
(111) 75683
(210) Ж- 2017-1977

(181) 14.12.2027.
(220) 14.12.2017.
(151) 04.10.2018.
(732) Сергеј Ћетковић, Ламартинова 20, Београд, RS
(740) Марко Зечевић, Драгослава Јовановића 13/3,
Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.01.02; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.05
(591) Pantone Process Magenta U, Pantone 513 C,
Pantone 367 C.
(511) Кл. 9: цртани филмови, рачунарски програми,
снимљени, оперативни рачунарски програми,
снимљени,
рачунарски
софтвер,
снимљени,
рачунарски програми (софтвери који се могу
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преузети), украсни магнети, софтвери за рачунарске
игре, апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузети.
Кл. 16: сликовнице, дечије сликовнице, постери, огласни
панои од папира или картона, албуми, бележнице,
нотеси, слике, штампани материјал (висока штампа),
таблице за писање, слике, урамљене или неурамљене,
новине, периодичне публикације, атласи, улазнице,
блокови за цртање, памфлети, мустре (шеме за вез),
жигови (печати), обрасци за прецртавање, фолије за
прецртавање, карте, картон, каталози, књиге са песмама
или нотама, омоти за папир, књиге, конусне папирне
кесе, цртежи који копирају на подлогу, преносиве слике
(декалкоманије), табле за цртање, материјали за цртање,
инструменти за цртање, коверте, папир за паковање,
папир за увијање, материјали за писање, фотографије
(штампане), комплети за цртање, фигурине (статуете)
направљене од смесе са папиром, шаблони (од папира),
графичке репродукције, цртежи, скице, дописнице,
разгледнице, штампане ствари, штампарски бланкети,
који нису од текстила, штампане публикације,
приручници, папир за писање, столњаци од папира,
марамице од папира, прекривачи столова од папира,
фото-гравуре, нацрти, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, проспекти, магазини (периодични), папирне
траке, школска опрема (свеске и прибор за писање),
подметачи за сто од папира, поштанске марке, алманаси,
календари, портикле од папира, папирне или картонске
кутије, подметачи за чаше од папира, заставе од папира,
стоне салвете од папира, подметачи од папира, убруси од
папира, убруси за лице од папира, етикете од папира или
картона, вискозни папир за умотавање, украсни папир,
натписи од папира или картона, налепнице
(канцеларијски прибор), стрипови, музичке честитке,
разгледнице, папирне посуде, леци, флајери, папирно
или картонско облагање за пакете, надстолњаци од
папира, транспаренти (банери) од папира, украсне
папирне заставице.
Кл. 18: школске торбе.
Кл. 24: поставе за шешире, текстилне, у комаду,
текстилне поставе за обућу, тканине за обућу,
памучне тканине, простирке за кревете, прекривачи
за кревете, покривачи за душеке, навлаке (ланене),
прекривачи за кревете од папира, прекривачи за
путовања (за покривање колена), платно за пелене,
тканине за столове, текстилне, пешкири од текстила,
навлаке (за душеке), салвете од текстил а, стоне,
марамице од текстила, јастучнице, завесе за врата,
завесе од текстила или пластике, пешкири за лице од
текстила, памучне тканине, платно, стони подметачи
за јело од текстил а, убруси за уклањање шминке,
етикете од текстила, ћебад за кревете, прекривачи за
јастуке, текстилни прекривачи за намештај,
пресвлаке за тоалетне даске, туш завесе од текстила
или пластике, подлоге од тканине за пресвлачење
беба, ћебићи за кућне љубмце, вреће за спавање за
ЗИС / RS / IPO
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бебе, џак за скафандер за бебе, вреће за спавање.
Кл. 25: обућа, одећа, шешири, покривала за главу.
Кл. 28: балони за игру, кликери за игру, лопте за
играње, змајеви, намотаји за змајеве, коцкице,
друштвене игре, одећа за лутке, чигре (играчке),
украси за новогодишњу јелку, изузев светлећих
предмета и посластица, дувалице за прављење
мехура од сапунице (играчке), апарати за игре на
срећу, слот машине (машине за игру), папирни
шешири за забаве, картице за гребање за игре на
срећу, пловци за купање и пливање, одела за
пливање, машине за видео игре, преносиве видео
игре са дисплејем од течних кристала, апарати за
аркадне видео игре, контролери за конзоле за игру,
маске (играчке).
Кл. 35: рекламирање преко плаката, објављивање
рекламних текстова, оглашавање, рекламирање,
рекламирање на радију, рекламирање преко телевизије,
услуге рекламних агенција, промоција продаје за друге,
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације, презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало, писање
рекламних текстова, услуге графичке обрате материјала
за рекламне сврхе, маркетинг, услуге телемаркетинга,
услуге малопродаје и велепродаје фармацеутских,
ветеринарских и хигијенских препарата и медицинског
материјала, оглашавање плаћањем по клику (рау per click
оглашавање), продукција програма телевизијске продаје.
Кл. 41: услуге разоноде, забава посредством радија,
образовне услуге, услуге позајмљивања књига у
библиотекама, издавање књига, информације из
области забаве и разоноде, планирање забава
(забава), организовање и вођење радионица (обука),
Он-лајн издавање електронски књига и часописа.
(111) 75684
(210) Ж- 2017-996

(181) 29.06.2027.
(220) 29.06.2017.
(151) 04.10.2018.
(732) Сергеј Ћетковић, Ламартинова 20, Београд, RS
(740) Марко Зечевић, Драгослава Јовановића 13/3,
Београд
(540)

(531) 02.05.03; 02.05.23; 29.01.15

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 9: цртани филмови, рачунарски програми,
снимљени, оперативни рачунарски програми,
снимљени,
рачунарски
софтвер,
снимљени,
рачунарски програми (софтвери који се могу
преузети), украсни магнети , софтвери за рачунарске
игре, апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузети.
Кл. 16: сликовнице, дечије сликовнице, постери,
огласни панои од папира или картона, албуми,
бележнице, нотеси, слике, штампани материјал
(висока штампа), таблице за писање, слике,
урамљене или неурамљене, новине, периодичне
публикације, атласи, улазнице, блокови за цртање,
памфлети, мустре (шеме за вез), жигови (печати),
обрасци за прецртавање, фолије за прецртавање,
карте, картон, каталози, књиге са песмама или
нотама, омоти за папир, књиге, конусне папирне
кесе, цртежи који копирају на подлогу, преносиве
слике (декалкоманије), табле за цртање, материјали
за цртање, инструменти за цртање, коверте, папир за
паковање, папир за увијање, материјали за писање,
фотографије (штампане), комплети за цртање,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром,
шаблони
(од
папира),
графичке
репродукције,
цртежи,
скице,
допис
нице,
разгледнице,
штампане
ствари,
штампарски
бланкети, који нису од текстил а, штампане
публикације, приручници, папир за писање,
столњаци од папира, марамице од папира,
прекривачи столова од папира, фото-гравуре, нацрти,
шаблони, матрице за умножавање, портрети,
проспекти, магазини (периодични), папирне траке,
школска опрема (свеске и прибор за писање),
подметачи за сто од папира, поштанске марке,
алманаси, календари, портикле од папира, папирне
или картонске кутије, подметачи за чаше од папира,
заставе од папира, стоне салвете од папира,
подметачи од папира, убруси од папира, убруси за
лице од папира, етикете од папира или картона,
вискозни папир за умотавање, украсни папир,
натписи од папира или картона, налепнице
(канцеларијски прибор), стрипови, музичке честитке,
разгледнице, папирне посуде, летци, флајери,
папирно или картонско облагање за пакете,
надстолњаци од папира, транспаренти (банери) од
папира, украсне папирне заставице;.
Кл. 18: школске торбе.
Кл. 24: поставе за шешире, текстилне, у комаду,
текстилне поставе за обућу, тканине за обућу,
памучне тканине, простирке за кревете, прекривачи
за кревете, покривачи за душеке, навлаке (ланене),
прекривачи за кревете од папира, прекривачи за
путовања (за покривањ колена), платно за пелене,
тканине за столове, текстилне, пешкири од текстила,
навлаке (за душеке), салвете од текстила, стоне,
марамице од текстила, јастучнице, завесе за врета,
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Ж
завесе од текстила или пластике, пешкири за лице од
текстила, памучне тканине, платно, стони подметачи
за јело од текстила, убруси за уклањање шминке,
етикете од текстила, ћебад за кревете, прекривачи за
јастуке, текстилни прекривачи за намештај,
пресвлаке за тоалетне даске, туш завесе од текстила
или пластике, подлоге од тканине за пресвлачење
беба, ћебићи за кућне љубмце, вреће за спавање за
бебе, џак за скафандер за бебе, вреће за спавање.
Кл. 25: обућа, одећа, шешири, покривала за главу.
Кл. 28: балони за игру, кликери за игру, лопте за
играње, змајеви, намотаји за змајеве, коцкице,
друштвене игре, одећа за лутке, чигре (играчке),
украси за новогодишњу јелку, изузев светлећих
предмета и посластица, дувалице за прављење
мехура од сапунице (играчке), апарати за игре на
срећу, слот машине (машине за игру), папирни
шешири за забаве, картице за гребање за игре на
срећу, пловци за купање и пливање, одела за
пливање, машине за видео игре, преносиве видео
игре са дисплејем од течних кристала, апарати за
аркадне видео игре, контролери за конзоле за игру,
маске (играчке).
Кл. 35: рекламирање преко плаката, објављивање
рекламних текстова, оглашавање, рекламирање,
рекламирање на радију, рекламирање преко
телевизије, услуге рекламних агенција, промоција
продаје за друге, изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације,
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало, писање
рекламних текстова, услуге графичке обрате
материјала за рекламне сврхе, маркетинг, услуге
телемаркетинга, услуге малопродаје и велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала, оглашавање
плаћањем по клику (рау рег click оглашавање),
продукција
програма
телевизијске
продаје.
Кл. 41: услуге разоноде, забава посредством радија,
образовне услуге, услуге позајмљивања књига у
библиотекама, издавање књига, информације из
области забаве и разоноде, планирање забава
(забава), организовање и вођење радионица (обука),
он-лајн издавање електронски књига и часописа.
(111) 75685
(210) Ж- 2018-1337

(181) 16.08.2028.
(220) 16.08.2018.
(151) 04.10.2018.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

TROMBOMELT
(511) Кл. 5: лекови.
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(111) 75686
(210) Ж- 2018-881

(181) 07.06.2028.
(220) 07.06.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) ADRIALAB d.o.o., Pulac 4a, 51000, Rijeka, HR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

UROVIN
(511) Кл. 3: парфимеријски производи; козметички
производи;
тоалетни
производи.
Кл. 5: лекови за људску употребу; лекови; додаци
исхрани и дијететски
препарати; дијететски и
хранљиви
додаци;
дијететски
прехрамбени
производи за медицинску намену; дијететски
производи за болеснике; дијететски производи за
медицинску употребу; фармацеутски препарати за
људску
употребу;
хемијско-фармацеутски
производи; фармацеутски препарати; медицински
тоалетни
препарати;
медицински
препарати.
Кл. 35: оглашавање; промовисање; маркетинг.
(111) 75687
(210) Ж- 2018-892

(181) 11.06.2028.
(220) 11.06.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) EPIRUS SA, Sorou 1, 14451 Metamorfosi Attikis, GR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 03.04.11; 03.04.12; 03.04.24; 25.01.01; 26.05.15;
26.05.18; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава.
(511) Кл. 29: млеко и млечни производи, нарочито
сир.
(111) 75688
(210) Ж- 2018-729

(181) 17.05.2028.
(220) 17.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) GOLDEN SEA PEARL DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Сурчинска 63, Београд-Нови Београд, RS
(740) Ортачко адвокатско друштво Копиловић и
Копиловић, адвокати Срећко Копиловић и Ивана
Копиловић, Савска 13, Београд
(540)

PEARL

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин ; јестиве
масти; сарделе; кикирики путер; путер; какво путер
за исхрану; кокосов путер; путер крем; беланце од
јаја; крваве кобасице; крвавица; говеђа супа; говеђа
супа, бујон; препарати за прављење бујона; кавијар;
воће,конзервисано; сухомеснати производи; листићи
од кромпира; чипс од кромпира; кисели купус; кокос,
осушени; репино уље за исхрану; уље репице за
исхрану; концентрати за говеђу супу; концентрати за
бујон; џемови; залеђено воће; супе; суво грожђе;
краставчићи; конзервисано поврће; кувано поврће;
сушено поврће; јестива уља; павлака [млечни
производ); сир; кристализовано воће; смрзнуто 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; уље палминих коштица за исхрану; сусамово
уље; остриге, које нису живе; рибљи желатин за
исхрану; шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати
за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување; месне
прерађевине; кефир [пиће од млека]; кумис [пиће од
млека]; напици од млека, у којима млеко
преовлађује; сурутка; производи од млека;
бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мермелада;
животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љуска ри, 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; јестиво
уље од костију; пектин за кулинарске намене;
пикалили, кисепо сецкано поврће, сенф и љути
зачини; 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;
конвервисан 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
ЗИС / RS / IPO

Ж
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; сос
од бруснице[компот]; тахини [намаз од сусама];
хумус [намаз од леблебија]; печене морске (нори)
алге ; грицкалице на бази воћа; кисело млеко; кимчи
[јело од ферментисаног поврћа]; сојино млеко
[замена за млеко]; милк шејк; ајвар [конзервисана
паприка]; сунцокретове семенке, припремљене;
рибљи мусеви; безалкохолни пунч од жуманаца;
мусеви од поврћа; рибља икра, припремљена;
семенне, припремљене; алое вера за људску исхрану;
конзервисан бели лук; протеинско млеко; уље од
семена лана за кулинарске; уље од лана за
кулинарске намене; нискокалорични чипс од
кромпира; лецитин за кулинарске намене; млечни
ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана [кисела павлака];
раженка
[ферментисано
печено
млеко];
ферментисано млеко; парадајз пире; паста од поврћа;
паста од плавог патлиџана; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе; млеко од бадема за килинарске
сврхе; млеко од пиринча [замена за млеко];
артичоке,конзервиране; аранжмани од обрађеног
воћа; млеко у праху; јакитори [јапански ражњићи од
пилетине]; булгоги [кореанско јело од говедине];
кандирани ораси; зачињени ораси; зачињено
коштуњаво воће; лешници, припремљени; бобичасто
воће, конзервирано.
Кл. 30: алге [зачин]; тестенина; бадемово тесто; семе
аниса; семе эвездастог аниса; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
немедицинсии биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без
квасца; соли за конзервисање намирница; двопек;
кекс; бисквиги, суви колачићи; сладни бисквити;
слатииши од пеперминта; слаткиши [бомбоне];
вафел производи; слатке земичке, колачићи; b какао;
кафа; непржена кафа; биљни препарати за употребу
као замена за кафу; колачи; цимет [зачин]; капра;
карамеле [бомбоне]; кари [зачин]; препарати од
житарица; жвакаћа гумa; цикорија [замена за кафу];
чаj; 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
засnађивачи; зачини; колачићи од ђумбира; пимент;
брашно; брашно од боба; кукурузно брашно;
кукурузно брашно, крупно; брашно од слачице;
јечмено брашно; сојино брашно; пшенично брашно;
скроб за јело; ферменти за тесто; фондани
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[слаткиши]; ситни колачи; шећер; ароме за колаче,
изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за колаче;
ђумбир [зачин]; везивни агенси за сладолед [сладолед и
млечни сладолед]; везивни агенси за сладолед; везивни
агенси за сладолед и млечни 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
чокоnаде са млеком; средства за подизање теста;
квасац; материјали за везивање кобасица; колачићи од
бадема [слатка пецива]; макарони; кукуруз, млевени;
млевени кукуруз; пржени кукуруз; кукуруз, пржени;
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 [спаткиши]; пиринач;
шафран [зачин]; саго; сосеви [додаци храни]; целерова
со; гриз; шербет [ледени]; шербет [залеђени]; шпагети;
тапиока; брашно тапиоке; тарт [слатка пита без горње
коре]; арома ваниле за кулинарске намене; ванилин
[замена за ванилу]; резанци за супу; пите од меса; векна
са месом; омекшивачи за месо, за употребу у
домаћинству; сладолед и млечни сладолед; 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; прополис [пчелињи производ]; релиш
[додатак јелу]; матични млеч; морска вода за кување;
суши; умак од парадајза; мајонез; крекери; енглески
крем; воћни желе [слаткиши];мусли; колачи од
пиринча; умак, сос од соје; смрзнити јогурт
[посластичарски]; чатни [додатак јелима]; пролећне
ролнице; тако; тортиље; ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; хлебне мрвице; табуле, либанска
салата; алва; киш; сосови за месо [умаци]; паста од соје
[додатак јелима]; мисо [додатак јелима]; грицкалице на
бази житарица; грицкалице на бази пиринча; сува зрна
кукуруза без љуске; кукуруэни гриз; прашак за пециво;
бикарбона сода за кување; сода бикарбона за кување;
конзервисане башгенске траве [зачини]; готови оброци
од резанаца; глазуре за колаче; чоколадни мусеви;
десерти у облику муса [слаткиши]; воћни преливи
[сосеви]; маринаде; сендвичи са сиром [чизбургери];
песто [сос]; глазуре за шунку; ланено семе за људску
исхрану; семе пана за људску исхрану; пшеничне
клице за људску исхрану; високопротеинске плочице
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од житарица; тартар крем за кување; глутенски
додаци за кулинарске намене; сосови за тестенине;
плочице од житарица; палмин шећер; тесто,
поnупрерађен производ; цветови или лишће као
замена за чај; тесто за слатка пецива; вареники
[пуњене кнедле]; пељмени [кнедле пуњене
месом];чоколадни украси за торте; украсне бомбоне
за торте; коштуњаво воће са чоколадним преливом;
сутлијаш: коштуњаво воће у праху; бели лук у праху
[зачин]; баози [тесто са надевом];пиринчана каша за
кулинарске намене; јиаози [пуњене кнедле]; рамен
[јапанско јело на бази резанаца]; окономијаки
[јапанске пикантне палачинке]; смесе за окономијаки
[јапанске пикантне палачинке]; буритоси; гимбап
[кореанско јело од пиринча]; јестиви папир; јестиви
папир од пиринча.
Кл. 31: агруми [јужно воће], свежи; алге 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; нерезано дрвеће; дрвено иверје за
производњу дрвене пулпе; дебла са скинутом кором;
кокосов орах, сиров; шећерна трска; рогач, сиров; семе
житарица, непрерађено; гљиве, свеже; клице печурки за
размножавање; сточне погаче; уљасте погаче; кестен,
свеж; креч за животињску исхрану; корен цикорије;
цикорија, свежа; бисквити за псе; лимун, свеж; љуска
кокосовог ораха; кокос; храна за птице; погача од
уљане репице за стоку; краставци, свежи; хмељне
шишарке; каша од мекиња за исхрану животиња;
копра; шкољке [живе]; свеже поврће; бундеве, свеже;
венци од природног цвећа; јаја за узгој [оплођена];
слама за покривање компоста; отпади од дестилације за
животињску конзумацију; помије; узгајана стока;
препарати за товљење животиња; брашно од пиринча
за сточну исхрану; пасуљ, свеж; цвеће,природно; цвеће,
за декорацију, осушено; полен [сировина]; сено; храна
за јачање животиња; сточна храна; храна за стоку;
пшеница; воће, свеже; травњаци, природни;
трава,природна; смрекине бобице; семенске клице за
ботаничке сврхе; зрневље [житарице]; семе за
животињску конзумацију; семе за садњу; семење;
зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа;
биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена салата,
свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану животиња;
плута, сирова; ланено брашно [сточна храна]; подлоге
за животиње; тресетне подлошке, простирке; кукуруз;
кукуруз на сточна погача; слад за врење и дестилацију;
воћна пулпа; комина од воћа [воћна пулпа]; лешник,
свеж; брашно за животиње; рибља икра; јаја свилене
бубе; цветне луковице; 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
ЗИС / RS / IPO
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шишарка; бибер [биљка]; биљке, сушене, за
декорацију; празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир,
свеж; препарати за живину носиље; стајска храна за
животиње; корење за исхрану; 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
животња; остаци након прераде шећерне трске
[сировина]; мамци за пецање, живи; ракови, живи;
љускари, живи; јастози, живи; дагње, живе; остриге,
живе; храна за кућне љубимце; сирова кора дрвета;
јастози обични [живи]; храна за преживање за
животиње; напитци за кућне љубимце; рибље брашно
за животињску исхрану; пиринач, непрерађен; морски
краставци [живи]; папир са песком за кућне љубимце
[простирка]; мирисни песа за кућне љубимце
[простирка]; алое вера биљке; спанаћ, свеж; ланено
семе за исхрану животиња; семе лана за исхрану
животиња; брашно од семена лана за исхрану
животиња; ланено брашно за исхрану животиња;
пшеничне клице за исхрану животиња; артичоке,
свеже; харинга, жива; лосос, жив; сардине, живе; туна,
жива; бели пук, свеж; тиквице, свеже; јестиве семенке
лана, непрерађене; јестиво семе лана, непрерађено;
аранжмани од свежег воћа.
(181) 03.11.2027.
(220) 03.11.2017.
(151) 05.10.2018.
(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224
Врчин, RS
(540)

Ж
механички расипачи, тањираче, механички берачи,
елеватори, сејалице семена, косилице; рото фрезе,
растурачи стајњака, сакупљачи сена, подривачи,
комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као
делови гусеничара на пољопривредним машинама;
жетелице за употребу у пољопривреди; машине за
балирање за употребу у пољопривреди; машине за
орање у пољопривреди; машине за сакупљање откоса
за
пољопривредне
машине;
пољопривредне
дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне
машине за сетву; пољопривредне справе, осим
ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредно
справе, осим оних којима се ручно управља; ремење
за
пољопривредне
машине;
сејалице
за
пољопривредне машине.
Кл. 11: Системи прскалица за наводњавање
Кл. 12: Трактори, приколице, цистерне(возила)
(111) 75691
(210) Ж- 2018-620

(181) 25.04.2028.
(220) 25.04.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Златко Зорић, Раван 13, 11309 Београд, RS
(540)

(111) 75689
(210) Ж- 2017-1713

(531) 05.03.13; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.07
(511) Кл. 31: семе за садњу.
Кл. 35: продаја ђубрива, пестицида за примену у
пољопривреди и семена за садњу.
(111) 75690
(210) Ж- 2018-492

(181) 02.04.2028.
(220) 02.04.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Стандард 001 ДОО, Аугуста Цесарца,
21000 Нови Сад, RS
(540)

AGROSTANDARD
(511) Kл. 7: Пољопривредне машине и то: плугови,
атомизери, сетвоспремачи, житне сејалице, мулчери,
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(531) 26.11.08; 27.01.05; 27.05.01
(511) Кл. 18: производи од коже и имитација коже;
торбе за ношење; џепни новчаници.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: малопродаја и велепродаја, увоз и извоз
производа од коже и имитација коже, торби за
ношење, џепних новчаника, одеће, обуће и
покривала за главу.
(111) 75692
(210) Ж- 2018-906

(181) 13.06.2028.
(220) 13.06.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., NO.1187
BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, CN
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац
4, 11160 Београд
(540)

DAHUA
(511) Кл. 12:
возила за кретање по ваздуху;
амфибијске летелице; цивилни дронови; возила за
кретање по земљи, ваздуху, води или шинама;
железничка возила; бицикли; аутомобили; дресине;
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чамци; тапацирунзи за возила; беспилотне летелице;
аутомобили без возача [аутономни аутомобили];
аутоматски вођена возила; аутоматски вођени (без
возача) камиони за руковање материјалима;
ваздушни дронови [који нису играчке]; аеронаутички
апарати, машине. и делови; војни дронови; дронови
са камером.
Кл. 37: Информације о поправкама; уградња и
поправка противпожарних аларма; уградња и
поправка противпровалних аларма; поправка
фотографских апарата; поправка и одржавање
филмских пројектора; постављање и поправка
електричних уређаја; постављање, одржавање и
поправљање канцеларијских машина и опреме;
инсталирање, одржавање и поправка машина;
инсталирање, одржавање и поправка рачунарске
опреме; обнављање машина које су истрошене или
делимично уништене; поправка и одржавање апарата
за
климатизацију;
поправка
и
одржавање
противпожарних аларма; одржавање и поправка
грађевина; поправка и одржавање електричних
возила; заштита од корозије; услуге саветовања у
вези
са
уградњом
аудиовизуелне
опреме;
постављање, поправка и одржавање рачунара и
рачунарске периферне опреме; постављање и
поправка рачунарског хардвера.
Кл. 38: емитовање радио програма; слање порука;
услуге видео-конференција; пружање услуга он-лајн
форума; омогућавање приступа базама података;
преношење порука и слика посредством рачунара;
обезбеђивање корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; радио комуникације; услуге
телеконференција; стриминг података; пренос видео
садржаја на захтев.
(111) 75693
(210) Ж- 2018-907

(181) 13.06.2028.
(220) 13.06.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., NO.1187
BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, CN
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива.
(511) Кл. 7: инсталације за просејавање; машине за
сортирање за индустрију; машине за просејавање;
машине за сортирање за хемијску обраду; аутоматске
машине за дистрибуцију; ваздушне радне платформе
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за употребу са дизалицама; машине за етикетирање;
индустријски роботи; аутоматске приручне машине
[манипулатори]; теретне дизалице; машине на
батерије; машине за паковање; апарати за дизање;
вишестепени и сегменти рани транспортери;
стартери за моторе и машине.
Кл. 9:
веб-камере; solid-state видео рекордери;
меморије за опрему за обраду података; веб-сервери;
меморије за рачунаре; камкордери; видео рекордери;
апарати за енкодирање и декодирање; видео монитори;
аудио и видео пријемници; левци за звучнике;
микрофони за комуникацијске уређаје; пуњиве
батерије; штитници објектива; оптичка сочива;
материјали за електричне водове [жице, каблови];
радари; ормарићи прилагођени за држање рачунара;
оптичке лампе; видео телефони; електронски системи
контроле приступа за сигурносна врата; дигиталне
браве за врата; браве за врата са механизмом отиска
прста; аларми; противпожарни аларми; детектори дима;
електричне инсталације за спречавање провала;
инфрацрвени детектори; справе за гашење ватре;
заштитни уређаји за личну употребу у случају несреће;
рачунарски периферни уређаји; мрежни рутери;
монитори [рачунарски хардвер]; видео пројектори;
велики LCD екрани; терминали са интерактивним
екраном на додир; микропроцесори; радијски монитори
за репродукцију звука и сигнала; телефони са екраном
и тастатуром; видео екрани; дискови у чврстом стању
[SSD]; камере за возила за вожњу уназад; преносне
видео
камере
са
уграђеним
видеокасетним
рекордерима; електронски уређаји за издавање картица
за паркирање; сигнализацијски панои, светлосни или
механички; екрански панели за приказивање
дигиталног садржаја; апликације за рачунарске
програме које се могу преузети са интернета;
апликације за мобилне уређаје које се могу преузети са
интернета; звона [упозоравајући уређаји]; звона за
електрична врата; чип картице; дигиталне камере за
индустријску употребу; камере са линераним сензором
слике; роботи за сигурносни надзор; хуманоидни
роботи
за
вештачком
интелигенцијом.
Кл. 12: возила за кретање по ваздуху; амфибијске
летелице; цивилни дронови; возила за кретање по
земљи, ваздуху, води или шинама; железничка
возила; бицикли; аутомобили; дресине; чамци;
тапацирунзи за возила; беспилотне летелице;
аутомобили без возача [аутономни аутомобили];
аутоматски вођена возила; аутоматски вођени (без
возача) камиони за руковање материјалима;
ваздушни дронови [који нису играчке]; аеронаутички
апарати, машине и делови; војни дронови; дронови
са камером.
Кл. 35: презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; помоћ у
пословном управљању; организовање сајмова у
комерцијалне или рекламне сврхе; комерцијална
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администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица; услуге под-уговарања [помоћ у пословању];
пружање пословних информација преко веб сајта;
услуге агенција за увоз и извоз; маркетинг;
обезбеђивање он-лајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; унапређење продаје за друге; избор
особља; услуге пресељења пословног седишта;
систематизација информација у рачунарској бази
података; рачуноводство; изнајмљивање аутомата за
продају; тражење спонзорства; изнајмљивање
продајних штандова; изнајмљивање канцеларијских
уређаја и опреме; постављање и запошљавање
особља; оглашавање он-лајн на рачунарској мрежи.
Кл. 37: информације о поправкама; уградња и
поправка противпожарних аларма; уградња и
поправка противпровалних аларма; поправка
фотографских апарата; поправка и одржавање
филмских пројектора; постављање и поправка
електричних уређаја; постављање, одржавање и
поправљање канцеларијских машина и опреме;
инсталирање, одржавање и поправка машина;
инсталирање, одржавање и поправка рачунарске
опреме; обнављање машина које су истрошене или
делимично уништене; поправка и одржавање апарата
за
климатизацију;
поправка
и
одржавање
противпожарних аларма; одржавање и поправка
грађевина; поправка и одржавање електричних
возила; заштита од корозије; услуге саветовања у
вези
са
уградњом
аудиовизуелне
опреме;
постављање, поправка и одржавање рачунара и
рачунарске периферне опреме; постављање и
поправка рачунарског хардвера.
Кл. 38: емитовање радио програма; слање порука;
услуге видео-конференција; пружање услуга он-лајн
форума; омогућавање приступа базама података;
преношење порука и слика посредством рачунара;
обезбеђивање корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; радио комуникације; услуге
телеконференција; стриминг података; пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 42: геодетска мерења; вођење студија техничких
пројеката;
контрола
квалитета;
одржавање
рачунарског софтвера; пројектовање и развој
електронских система за заштиту података;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера; саветодавне услуге из области рачунарске
технологије;
праћење
рачунарских
система
даљинским приступом; рачунарство у облаку; услуге
миграције података; инсталирање, поправка и
одржавање рачунарског софтвера; услуге саветовања
у области сигурности података; испитивање
рачунарског софтвера; пројектовање и развој
софтвера; услуге саветовања у области технолошког
развоја; развој градитељских пројеката; истраживање
и развој нових производа за друге; софтвер као
услуга [SaaS]; одржавање и надоградња софтвера.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 45: надзирање противпровалних и сигурносних
уређаја; саветовање о безбедности; чуварске услуге;
надзирање система обезбеђења; обезбеђивање
објеката; услуге он¬лајн друштвених мрежа;
изнајмљивање противпожарних аларма; лиценирање
рачунарског софтвера [правне услуге]; отварање
сигурносних брава; ватрогасне услуге; услуге ноћног
обезбеђења; лиценцирање интелектуалне својине.
(111) 75694
(210) Ж- 2018-745

(181) 18.05.2028.
(220) 18.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) City Views Limited, 1 Mapp Street, Belize City, BZ
(740) Петошевић д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

SPIN PALACE
(511) Кл. 9: рачунарски програми и рачунарски
софтвер, укључујући софтвер који се може
преузимати преко интернета; мобилне апликације за
мобилне телефоне, таблете и остале ручне уређаје;
интерактивни рачунарски системи; све горе наведено
које се односи на коцкање или услуге клађења,
забаве и рекреације, игре, игре са картама, бинго
игре, казино игре и спортско клађење; картице за
програм лојалности.
Кл. 41: забава; спортске и културне активности;
онлајн игре на срећу, услуге клађења и коцкања;
услуге клађења и коцкања за компјутеризоване бинго
игре, онлајн бинго мреже, виртуалне слот машине и
друге игре на срећу са тренутним добитком;
спортско клађење и лутрија и услуге онлајн
спортског клађења; пружање услуга игара за казино
укључујући рулет, слот машине, бинго игре, ајнц,
кено, бакара, картице за гребање за игре на срећу,
покер и спортско клађење; пружање услуге игре
покера којој се може приступити путем мреже од
стране корисника мреже; пружање услуга игара са
картама за више играча којима се може приступити
путем мреже од стране корисника мреже;
организација, продукција и презентација турнира,
такмичења, игара и догађаја; услуге забаве и
интерактивне забаве; пружање свих горе наведених
услуга путем различитих технолошких платформ,
укључујући без ограничавања на телевизују,
интерактивну телевизију, телефонију, мобилне или
ручне уређаје или оне које се пружају из
компјутерске базе података или путем интернета;
организација забаве, разоноде, такмичења, игара,
коцкања, клађења, игара са картама, спортског
такмичења и лутрије; услуге помоћи и надзора над
информацијама у вези са горе поменутим услугама.
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Ж
(111) 75695
(210) Ж- 2018-58

(181) 17.01.2028.
(220) 17.01.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) "ПЕКАРА БРАНКОВИЋ" Доо Ниш, Булевар
12 фебруар 33/1, Ниш, RS
(540)
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(111) 75697
(210) Ж- 2018-1273

(181) 08.08.2028.
(220) 08.08.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080 Земун - Београд, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамно плава, зелена.
(511) Кл. 5: пестициди: наиме биопестициди.
(531) 05.03.06; 24.17.02; 26.01.05; 26.01.15; 26.01.21;
26.01.22; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) пантоне 361 ЦП, пантоне 7734 ЦП.
(511) Кл. 29: млечни производ, јогурт.
(111) 75696
(210) Ж- 2018-658

(181) 03.05.2028.
(220) 03.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Флориан Ковач, Артемова 10, 23000 Зрењанин, RS
(540)

(531) 26.04.16; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвено-браон (таракота), тамно сива, бела.
(511) Кл. 17: гумена једињења; латекс [гума];
пластична влакна, која нису за текстилну употребу.
Кл. 19: вештачки камен; вишеслојне плоче од пластике
за употребу у грађевинарству; водоотпорне плоче и
панели, неметални, за градњу; грађевински материјали
неметални; грађевински материјали од пластике; зидне
плоче, неметалне; зидни панели, неметални; калупи за
грађевинарство, неметални; неметалне зидне оплате, за
грађевинарство; неметални грађевински материјали у
облику плоча; неметални украсни рељефи и украсне
ивице за употребу у грађевинарству; неметалне облоге
за зидове, за грађевинарство; неткани текстилни
материјали од синтетичких влакана за употребу у
грађевинској индустрији; облоге, неметалне, за
грађевинарство; пластичне зидне плоче плоче за
облагање,
неметалне;
плоче,
неметалне,
за
грађевинарство; плоче од влакана [грађевински
материјали].
Кл. 27:
зидне облоге; зидне облоге, нису од
текстила; зидне облоге од пластике; отпорне тврде
површинске облоге за подове, зидове и друге
површине; украсне зидне декорације, нетекстилне.
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(111) 75698
(210) Ж- 2018-748

(181) 18.05.2028.
(220) 18.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Никола Којчић and Срђан Арсеновић,
Барањска 36, 23000 Зрењанин, RS i Војводе Пријезде
14, 21000 Нови Сад, RS
(740) Гордана Примовић, адвокат, Васе Стајића 13,
21000 Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 02.09.14; 26.04.16; 26.04.19; 26.04.22;
26.04.24; 26.11.11; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела
(511) Кл. 41: организовање спортских такмичења;
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; информације о рекреацији; физичко
васпитање; обука гимнастике; услуге клубова
здравља [здравствено и фитнес вежбање]; вођење
часова фитнеса; подучавање; услуге личног тренера
[фитнес тренинг]; практична настава [обука путем
демонстрације];
обука
[тренирање],
посебно
извођење физичких вежби које се састоје од разних
моторичких покрета, а изводе се на јавним зеленим
површина, у парковима, на игралиштима.
(111) 75699
(210) Ж- 2018-434

(181) 22.03.2028.
(220) 22.03.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Privredno društvo "Ironfibre" d.o.o. БеоградПалилула, Саве Ковачевића улица 2/23д, Београд, RS
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(740) Владимир Николић, Устаничка 183, Београд
(540)

(531) 27.01.01; 27.05.01; 27.05.22
(511) Кл. 25: чарапе које упијају зној; радни
комбинезон, одело; радне блузе, одела; мушке
боксерице; мале капе уз главу; боди [женско рубље];
доњи веш; блузе, кошуље; кошуље кратких рукава;
одећа; комплети [одећа]; доњи веш за упијање зноја;
кратке
панталоне
бермуде;
панталоне;
бициклистичка одећа; спољна одећа; дресови
[одећа]; сукње; спортске мајице, дресови; одећа за
плажу; пиџаме; хаљине; гаће; униформе; пуњене
јакне [одећа]; јакне [одећа]; траке за главу [одећа];
виндјакне; одећа за гимнастику; мајице; сукњепанталоне; хеланке [панталоне]; хаљине без рукава;
хаљине на трегере; спортске трегер мајице;
униформе за карате, карате; трикои; кимона.
(111) 75700
(210) Ж- 2018-669

(181) 07.05.2028.
(220) 07.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) GOLDEN SEA PEARL DOO BEOGRADNOVI BEOGRAD, Сурчинска 63, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Ортачко адвокатско друштво Копиловић И
Копиловић, адвокати Срећко Копиловић и Ивана
Копиловић, Савска 13, Београд
(540)

(531) 03.09.06; 26.01.03; 26.01.08; 26.01.15; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златна, црвена.
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
масти; сарделе; кикирики путер; путер; какао путер
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за исхрану; кокосов путер; путер крем; беланце од
јаја; крваве кобасице; крвавица; говеђа супа; говеђа
супа, бујон; препарати за прављење бујона; кавијар ;
воће, конзервисано; сухомеснати производи; листићи
од кромпира; чипс од кромпира; кисели купус; кокос,
осушени; репино уље за исхрану; уље репице за
исхрану; концентрати за говеђу супу; концентрати за
бујон; џемови; залеђено воће; супе; суво грожђе;
краставчићи; конзервисано поврће, кувано поврће;
сушено поврће; јестива уља; павлака [млечни
производ]; сир ; кристализовано воће; смрзнуто 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; уље палминих коштица за исхрану; сусамово
уље; остриге, које нису живе; рибљи желатин за
исхрану; шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати
за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување; месне
прерађевине; кефир (пиће од млека); кумис (пиће од
млека); напици од млека, у којима млеко
преовлађује; сурутка; производи од млека;
бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мармелада;
животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе;
палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у
праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; јестиво
уље од костију; пектин за кулинарске намене;
пикалили, кисело сецкано поврће, сенф и љути
зачини; 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;
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
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људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука; сос
од бруснице [компот]; тахини [намаз од сусама];
хумус [намаз од леблебија]; печене морске (нори)
алге; грицкалице на бази воћа; кисело млеко; кимчи
[јело од ферментисаног поврћа]; сојино млеко
[замена за млеко]; милк шејк; ајвар [конзервисана
паприка]; сунцокретове семенке, припремљене;
рибљи мусеви; безалкохолни пунч од жуманаца;
мусеви од поврћа; рибља икра, припремљена;
семенке, припремљене; алое вера за људску исхрану;
конзервисан бели лук; протеинско млеко; уље од
семена лана за кулинарске; уље од лана за
кулинарске намене; нискокалорични чипс од
кромпира; лецитин за кулинарске намене; млечни
ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана [кисела павлака];
раженка
[ферментисано
печено
млеко];
ферментисано млеко; парадајз пире; паста од поврћа;
паста од плавог патлиџана; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе ; млеко од бадема за килинарске
сврхе; млеко од пиринча [замена за млеко]; артичоке,
конзервиране; аранжмани од обрађеног воћа; млеко у
праху; јакитори (јапански ражњићи од пилетине);
булгоги (кореанско јело од говедине); кандирани
ораси; зачињени ораси; зачињено коштуњаво воће;
лешници,
припремљени;
бобичасто
воће,
конзервисано.
Кл. 30: алге [зачин]; тестенина; бадемово тесто; семе
аниса; семе звездастог аниса; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
немедицински биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без
квасца; соли за конзервисање намирница; двопек;
кекс; бисквити, суви колачићи; сладни бисквити;
слаткиши од пеперминта; слаткиши [бомбоне]; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; Б 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 ;
брашна; брашна од баба; кукурузно брашна
кукурузно брашна, крупно; брашна од слачице;
јечмено брашна; сојино брашно; пшенично брашно;
скроб за јело; ферменти за тесто; фондани
[слаткиши]; ситни колачи; шећер; ароме за колаче,
изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за
колаче; ђумбир [зачин]; везивни агенси за сладолед
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[сладолед и млечни сладолед]; везивни агенси за
сладолед; везивни агенси за сладолед и млечни
сладолед; лед, природни или вештачки; лед за
освежавање; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; прекрупа за људску исхрану;
сирће; кечап [сос]; канао 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; кукуруз, млевени; млевени
кукуруз, пржени кукуруз, кукуруз, пржени; 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; сосеви [додаци
храни]; целерова со; гриз; шербет [ледени]; шербет
[залеђени]; шпагети; тапиока; брашно тапиоке; тарт
[слатка пита без горње коре]; арома ваниле за
кулинарске намене; ванилин [замена за ванилу];
резанци за супу; пите од меса; векна са месом
омекшивачи за месо, за употребу у домаћинству;
сладолед и млечни сладолед; 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; прополис
[пчелињи производ]; релиш [додатак јелу]; матични
млеч; морска вода за кување; суши; умак од
парадајза; мајонез; крекери; енглески крем; воћни
желе [слаткиши]; мусли; колачи од пиринча; умак,
сос од соје; смрзнити јогурт [посластичарски]; чатни
[додатак јелима]; пролећне ролнице; тако; тортиље;
ледени чај; напици од чаја; преливи за салату;
хлебне мрвице; табуле, либанска салата; алва; киш ;
сосови за месо [умаци]; паста од соје [додатак
јелима]; мисо [додатак јелима]; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; сува зрна
кукуруза без љуске ; кукурузни гриз; прашак за
пециво; бикарбона сода за кување; сода бикарбона за
кување; конзервисане баштенске траве [зачини];
готови оброци од резанаца; глазуре за колаче;
чоколадни мусеви; десерти у облику муса
[слаткиши]; воћни преливи [сосеви]; маринаде;
сендвичи са сиром[чизбургери]; песто [сос]; глазуре
за шунку; ланено семе за људску исхрану; семе лана
за људску исхрану; пшеничне клице за људску
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исхрану; високопротеинске плочице од житарица;
тартар крем за кување; глутенски додаци за
кулинарске намене; сосови за тестенине; плочице од
житарица; палмин шећер; тесто, полупрерађен
производ; цветови или лишће као; замена за чај;
тесто за слатка пецива; вареники [пуњене кнедле];
пељмени [кнедле пуњене месом]; чоколадни украси
за торте; украсне бомбоне за торте; коштуњаво воће
са чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво воће
у праху; бели лук у праху [зачин]; баози [тесто са
надевом]; пиринчана каша за кулинарске намене;
јиаози [пуњене кнедле];рамен [јапанско јело на бази
резанаца];
окономијаки
[јапанске
пикантне
палачинке]; смесе за окономијаки [јапанске пикантне
палачинке]; буритоси; гимбап [кореанско јело од
пиринча]; јестиви папир; јестиви папир од пиринча.
Кл. 31: агруми [јужно воће], свежи; алге 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; нерезано дрвеће; дрвено
иверје за производњу дрвене пулпе; дебла са
скинутом кором; кокосов орах, сиров; шећерна
трска; рогач, сиров; семе житарица, непрерађено;
гљиве, свеже; клице печурки за размножавање;
сточне погаче ; уљасте погаче; кестен, свеж; креч за
животињску исхрану; корен цикорије; цикорија,
свежа; бисквити за псе; лимун, свеж; љуска
кокосовог ораха; кокос; храна за птице; погача од
уљане репице за стоку; краставци, свежи; хмељне
шишарке; каша од мекиња за исхрану животиња;
копра; шкољке [живе]; свеже поврће; бундеве, свеже;
венци од природног цвећа; јаја за узгој [оплођена];
слама за покривање компоста; отпади од дестилације
за животињску конзумацију; помије; узгајана стока;
препарати за товљење животиња; брашно од пиринча
за сточну исхрану; пасуљ, свеж; цвеће, природно;
цвеће, за декорацију, осушено; полен [сировина];
сено; храна за јачање животиња; сточна храна; храна
за стоку; пшеница; воће, свеже; травњаци, природни;
трава, природна; смрекине бобице; семенске клице за
ботаничке сврхе; зрневље [житарице]; семе за
животињску конзумацију; семе за садњу; семење;
зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа ;
биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена
салата, свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану
животиња; плута, сирова; ланено брашно [сточна
храна]; подлоге за животиње; тресетне подлошке,
простирке; кукуруз; кукурузна сточна погача; слад за
врење и дестилацију; воћна пулпа; комина од воћа
[воћна пулпа]; лешник, свеж; брашно за животиње;
рибља икра; јаја свилене бубе; цветне луковице;
луковице црни лук, свеж; маслине, свеже;
поморанџе, свеже; јечам; коприва; сипина кост за
птице; сламене простирке; слама [сточна храна];
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палме [лишће палминог дрвета]; стабла палме ; каша
за товљење стоке; риба, жива; винова лоза; борова
шишарка; бибер [биљка]; биљке, сушене, за
декорацију; празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир,
свеж; препарати за живину носиље; стајска храна за
животиње; корење за исхрану; 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 животња; остаци након прераде
шећерне трске [сировина]; мамци за пецање, живи,
ракови, живи; љускари, живи; јастози, живи; дагње,
живе; остриге, живе; храна за кућне љубимце;
сирова кора дрвета; јастози обични [живи]; храна за
преживање за животиње; напитци за кућне љубимце;
рибље брашно за животињску исхрану; пиринач,
непрерађен; морски краставци [живи]; папир са
песком за кућне љубимце [простирка]; мирисни
песак за кућне љубимце [простирка]; алое вера
биљке; спанаћ, свеж; ланено семе за исхрану
животиња; семе лана за исхрану животиња; брашно
од семена лана за исхрану животиња; ланено брашно
за исхрану животиња; пшеничне клице за исхрану
животиња; артичоке, свеже; харинга, жива; лосос,
жив; сардине, живе; туна, жива; бели лук, свеж;
тиквице, свеже; јестиве семенке лана, непрерађене;
јестиво семе лана, непрерађено; аранжмани од
свежег воћа.
(111) 75701
(210) Ж- 2018-671

(181) 08.05.2028.
(220) 08.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Preduzeće za proizvodnju I promet na veliko I
malo "STEFAN" d.o.o., Пут 22. август бб, Грдовићи,
Ариље, RS
(540)

(511) Кл. 20: јастуци као постељни предмети за
стављање под главу.
Кл. 24:
текстил и текстилни производи за
домаћинство нарочито: прекривачи за кревете и
столове, постељина, навлаке за душеке, јастучнице,
стоне салвете, подметачи за столове, пешкири од
текстила.
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Ж
Кл. 25: одећа за мушкарце, жене и децу; производња
саставних делова за мушку, женску и дечју обућу;
обућа за мушкарце, жене и децу од коже, гуме,
пластике и др. материјала; покривала за главу.
Кл. 35: услуге у вези са прометом робе у трговинама
на велико и мало производима од текстила нарочито:
постељи нама, јастуцима, прекривачима, рубљем за
домаћинства, одећом, покривалима за главу; услуге у
вези са прометом робе у трговинама на велико и
мало обућом.
(111) 75702
(210) Ж- 2018-679

(181) 09.05.2028.
(220) 09.05.2018.
(151) 05.10.2018.

(300) 017450313 09.11.2017. EM.
(732) Hyperoptic Ltd, Hythe House, 200 Shepherds
Bush Road, W6 7NL London, GB
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнеза Михаила 1-3, 11000
Београд
(540)

HYPEROPTIC
(511) Кл. 9: инсталације, уређаји, инструменти и
кола за телекомуникације, размену података и
електронску комуникацију; опрема за обраду
података; компјутери, компјутерске периферне
јединице; компјутерски хардвер; компјутерске
мреже, компјутерски терминали; компјутерски
софтвер и телекомуникациони уређаји (укључујући и
модерне) који омогућавају повезивање на базе
података и на Интернет; компјутерски софтвер који
омогућава претраживање података; широкопојасне
инсталације; телекомуникационе мреже; електронски
комуникациони уређаји; електронске публикације;
уређаји за снимање, пренос или репродукцију звука
или слика и/или података; дискови, траке, картице и
жице, који представљају електронске, магнетне,
електромагнетне, оптичке и/или електро¬оптичке
носаче података; кодирани програми за компјутере и
за телекомуникационе и уређаје за обраду података;
електронски уређаји и инструменти за даљински
приступ
за
он-лајн
пренос
информација;
аудиовизуелни уређаји и инструменти; кодиране
картице; паметне картице; електрични и електронски
уређаји, инструменти, кола и компоненте за
употребу са компјутерима, уређајима за обраду
података
и/или
комуникационим
мрежама;
компјутерски каблови; електронски каблови, каблови
са оптичким влакнима, бакарни каблови, коаксијални
каблови, релејни терминал и терминали за приступ
локалној бежичној мрежи велике брзине; телефонски
уређаји; мобилни телефонски уређаји; телефони;
уређаји, инструменти и медији за снимање,
репродукцију, ношење, организовање, складиштење,
обраду,
едитовање,
екстракцију,
кодирање,

102

декодирање, шифрирање, пуштање, манипулацију,
преузимање,
постављање,
стриминг,
пренос,
емитовање, пријем, повраћај и репродукцију музике,
звука, слика, текста, сигнала, софтвера, информација,
података и/или кодова; музика, звукови, тонови
звона, слике, игрице, текстови, сигнали, софтвер,
информације, подаци и кодови које пружају
телекомуникационе мреже, путем он-лајн доставе
и/или путем Интернета и светске интернет мреже;
делови и опрема за претходно поменуту робу.
Кл. 37: uслуге уградње, одржавања и поправке, све
за телекомуникационе инсталације, апарате и
инструменте, комуникационе апарате и инструменте
рачунарских
апарата;
услуге
широкопојасне
Интернет инсталације, одржавања и поправке;
информативне, саветодавне и консултантске услуге у
вези са свим напред наведеним услугама.
Кл. 38:
телекомуникационе услуге; услуге
широкопојасне комуникације; услуге приступа и
портала за широкопојасни интернет; услуге
телефонске
комуникације;
услуге
бежичне
широкопојасне
комуникације;
пружање
широкопојасног телекомуникационог приступа;
комуникационе услуге за протокол гласа преко
интернета (ВоИП); услуге видео комуникације;
пружање телекомуникационог приступа и веза ка
компјутерским базама података и интернету;
телекомуникација информација (укључујући и веб
странице); услуге целуларне комуникације; услуге
мобилне
комуникације;
услуге
дигиталне
комуникације;
услуге
сателитског
преноса;
комуникација путем мрежа оптичких каблова; услуге
сакупљања, преноса, чувања порука и података;
услуге даљинског приступа подацима; услуге
размене електронских података; телекомуникација
информација
(укључујући
веб
странице),
компјутерских програма и свих других података;
услуге емитовања; емитовање и пренос података,
звука или слика; емитовање и испорука
мултимедијалног садржаја преко електронских
комуникационих
мрежа;
услуге
дигиталног
емитовања; услуге рада дигитализоване медијске
платформе за размену порука и информација; услуге
прикупљања и достављања вести и општих
информација; услуге Интернет порта ла; услуге
комуникације путем сателита, телевизије и/или
радија;
услуге
закупа
и
изнајмљивања
телекомуникационих
апарата,
инсталација
и
инструмената; услуге електронске поште; услуге
обезбеђивања
телекомуникационих
веза
са
рачунарским базама података и wеb страницама на
Интернету; пружање услуга корисничког приступа
Интернету; услуге преноса података; услуге
комуникације путем рачунарских терминала; услуге
преношења, пружања или приказивања информација
за пословне или приватне сврхе из рачунарске банке
ЗИС / RS / IPO
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података или путем Интернета; услуге преноса и
обраде података са удаљених локација на мобилне
телефоне; услуге телефонских порука; услуге
телекомуникације и ширења информација у аудио
или визуелном облику; телекомуникационе услуге
које се односе на пријем, складиштење, приказивање
или пренос података; информативне, саветодавне и
консултантске услуге у вези са свим напред
наведеним услугама.
(111) 75703
(210) Ж- 2018-678

(181) 09.05.2028.
(220) 09.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Laticrete International, Inc., One Laticrete Park
North, Bethany, CT 06524-3423, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо. Београд,
Студентски трг 4, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.12; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; смеше за гашење пожара и за спречавање
пожара; препарати за каљење и заваривање; материје
за штављење животињске коже и крзна; лепљиве
супстанце које се употребљавају у индустрији;
гитови и друге материје за пуњења; компост, стајска
ђубрива, ђубрива; биолошки препарати за употребу у
индустрији и науци; хемијски препарати за
индустријску употребу; хемикалије за бетон; везивна
средства, укључујући везивна средства за бетон на
бази воде; средство на бази воде које смањује
испаравање бетона; препарати за формирање
хемијских веза за индустријску употребу, наиме,
полимеми латекс адитив као везивно средство за
бетон, малтер, гипс, плочице, цигле, камен, мермер и
течни цементни раствор за грађевинарство; хемијске
смеше за хидроизолацију производа који се користе
у зидарству, плочастих и других производа који се
користе
у грађевинарству
и
грађевинским
површинама, као што су базени, унутрашње
грађевинске површине и спољашње грађевинске
површине; полимеми адитиви у хемијском облику за
производњу или прераду малтера, течног цементног
раствора, гипса, штукатуре, бетона и других

ЗИС / RS / IPO

Ж
цементних мешавина; латекс адитиви у хемијском
облику за производњу или прераду малтера, течног
цементног раствора, гипса, штукатуре, бетона и
других цементних мешавина; препарати за
хидроизолацију
бетона,
изузев
боја;
хидроизолационе мембране на бази течног полимера
(каучука) за употребу у изградњи, поправци и
одржавању
зграда;
хемијска
једињења
за
стврдњавање бетона, укључујући једињења за
стврдњавање на бази акрила, воде, смоле и воска;
везивна средства за бетон; супстанце за стврдњавање
кречњака и бетона; производи за одржавање бетона;
производи за одржавање цемента; везивна средства
за бетон; средства за стврдњавање бетона и
кречњака, производи за конзервацију бетона,
површински учвршћивач бетона и/или малтера;
агрегати и агрегатни учвршћивачи; производи за
конзервацију бетона; испуне за пукотине и спојеве;
хемијска средства за извлачење бетонских облика из
калупа; препарати за одвајање производа од калупа.
Кл. 7: машине, наиме, електрични и акумулаторски
миксери за наношење каменог лепка на керамичке
плочице, порцелансе и камене фурнире; машински
алати, електрични алати; мотори, осим за суво земна
возила; машинске спој нице и трансмисиони
елементи, осим за сувоземна возила; пољопривредне
справе, осим ручних алата који се покрећу ручно;
пољопривредне справе осим оних којима се ручно
управља; инкубатори за јаја; аутоматске машине за
продају; електрични и акумулаторски миксери за
наношење каменог лепка на керамичке плочице,
порце1анске и камене фурнире.
Кл. 11: апарати за осветљавање, грејање, производњу
паре, кување, хлађење, сушење, вентилацију, снабдевање
водом и за санитарне сврхе; унапред састављени системи
за туширање и производи за тушеве и туш кабине, наиме,
нише за туширање у виду туш кабина; туш кадице; делови
за купатила, наиме сливници за туш кабине; уградне
клупе и седишта за туш кабине; систем подног грејања
који се састоји од електричних спиралних цеви за грејање
пода, подне подлоге, термостата за подно грејање и
индикатора грешке електричне жице, који се продају
заједно као јединица; електрични системи подног грејања,
наиме, каблови, електричне подлоге и сензори који се
продају као јединица.
Кл. 17:
непрерађена и полупрерађена гума,
гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових
материјала; пластика и смоле у екструдираном
облику за употребу у производњи; материјали за
непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви и црева; заптивне
мембране укључујући и оне који се користе за
изградњу; заптивне мембране и заштитни слојеви
који се користе у грађевинарству; хидроизолационе
мембране које се користе у грађевинарству; лепљива
заптивка која се користи на бетону, малтеру, цигли и
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Ж
камену за грађевинску употребу; тканине на бази
полиуретана за употребу у заптивању и изолацији
зграда; звучна изолација за зграде; мембране за
отпорност на атмосферске утицаје и паме баријере;
масе за заптивање; епоксидна баријера која се
користи на бетону и малтеру за грађевинске сврхе.
Кл. 19: грађевински материјали (неметални); неметалне
круте цеви за градњу; асфалт, катран и битумен (смола);
неметалне преносиве конструкције; споменици,
неметални; течни цементни раствор на бази епоксида;
лепљиви и везивни грађевински материјали наиме,
малтер, течни цементни раствор, мастикс и цемент, за
уградњу плочица, опеке, камена и других површинских
облога; гипс за грађевинске потребе; цементне плоче за
грађевинарство; цементне и песковите мешавине за
грађевинске потребе; подне подлоге, укључујући
подлоге које се саме нивелишу; подне подлоге, наиме,
пластичне подлоге и мембране од тканине као
подупирачи и подлоге за уградњу плочица преко зидних,
плафонских и подних подлога; грађевински материјали,
наиме, вишеслојни материјали или мешавине
хидрауличког цемента и испуне или агрегата;
грађевински материјали, вишеслојни материјали или
мешавине хидрауличког цемента и испуне, као што су
дрвена сечка, неактивна хемикалија, окресан камен или
мермер који се користе уз смешу од течног латекса за
прављење и обликовање подова, зидова, плафона,
изолационих плоча или за поправку истих; армирани
бетон и бетонски материјали; материјали за подове;
материјали за обнављање површине бетона; течни
цементни раствори; маса за попуњавање спојница на
бази цемента код које се може контролисати експанзија;
испуне за пукотине и спој еве за бетон; малтер; малтери
за крпљење бетона; систем за крпљење на бази цемента;
затварачи и премазивачи на бази цемента за бетонске
површине; бетонске облоге које се саме нивелишу;
подне облоге, укључујући подлоге које садрже хабајуће
агрегате; агрегати за бетон; смеше од цемента и агрегата.
(111) 75704
(210) Ж- 2018-666

(181) 04.05.2028.
(220) 04.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Андрија Никитовић, Булевар војводе Степе
23, Нови Сад, RS
(740) Миомир Шећеров, Булевар Михајла Пупина 6,
21000 Нови Сад
(540)
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(531) 02.09.12; 14.07.20; 26.01.03; 26.01.16
(511) Кл. 6: восак за бркове и браду; лосиони после
бријања.
Кл. 25:
одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 41: академије(образовне) ; издавање текстова;
настава; обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке; припремање обуке; планирање забава;
практична настава; услуге музеја; услуге студија за
снимање; разонода ; спортске и културне
активности; организовање и вођење семинара ;
организовање и вођење конференција; организовање
и вођење радионица (обука) ; организовање
такмичења; клупске услуге; услуге дискотека; он¬лајн издавање електронских књига и часописа;
електронско издаваштво ; компоновање музике;
професионално усмеравање (саветовање у вези са
образовањем и или обуком) ; писање текстова;
организовање и спровођење концерата; продукција
музике; услуге образовања које пружају школе ;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација, које се не могу преузимати ;
подучавање ; организовање и вођење образовних
форума уживо ; организовање изложби за културне
или образовне потребе; услуге ноћних клубова
(забава).
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића ; кетеринг
хране и пића ; услуге кафеа ; услуге кафетерија ;
пансионске услуге; услуге ресторана; услуге барова ;
услуге снек барова.
Кл. 44: услуге фризерских салона ; тетовирање услуге тетоваже ; пирсинг тела.
(111) 75705
(210) Ж- 2018-670

(181) 07.05.2028.
(220) 07.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) GOLDEN SEA PEARL DOO BEOGRADNOVI BEOGRAD, Сурчинска 63, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Ортачко адвокатско друштво Копиловић,
адвокат Срећко Копиловић, адвокат Ивана
Копиловић, Савска 13, Београд
(540)

GOLDEN SEA PEARL
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
масти; сарделе; кикирики путер; путер; какао путер
за исхрану; кокосов путер; путер крем; беланце од
јаја; крваве кобасице; крвавица; говеђа супа; говеђа
супа, бујон; препарати за прављење бујона; кавијар ;
воће, конзервисано; сухомеснати производи; листићи
од кромпира; чипс од кромпира; кисели купус; кокос,
осушени; репино уље за исхрану; уље репице за
исхрану; концентрати за говеђу супу; концентрати за
бујон; џемови; залеђено воће; супе; суво грожђе;
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краставчићи; конзервисано поврће, кувано поврће;
сушено поврће; јестива уља; павлака [млечни
производ]; сир ; кристализовано воће; смрзнуто 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; уље палминих коштица за исхрану; сусамово
уље; остриге, које нису живе; рибљи желатин за
исхрану; шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати
за супу од поврћа; сокови од поврћа за кување; месне
прерађевине; кефир (пиће од млека); кумис (пиће од
млека); напици од млека, у којима млеко
преовлађује; сурутка; производи од млека;
бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мармелада;
животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе;
палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у
праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; јестиво
уље од костију; пектин за кулинарске намене;
пикалили, кисело сецкано поврће, сенф и љути
зачини; 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;
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; сос
од бруснице [компот]; тахини [намаз од сусама];
хумус [намаз од леблебија]; печене морске (нори)
алге; грицкалице на бази воћа; кисело млеко; кимчи
[јело од ферментисаног поврћа]; сојино млеко
[замена за млеко]; милк шејк; ајвар [конзервисана
паприка]; сунцокретове семенке, припремљене;
ЗИС / RS / IPO
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рибљи мусеви; безалкохолни пунч од жуманаца;
мусеви од поврћа; рибља икра, припремљена;
семенке, припремљене; алое вера за људску исхрану;
конзервисан бели лук; протеинско млеко; уље од
семена лана за кулинарске; уље од лана за
кулинарске намене; нискокалорични чипс од
кромпира; лецитин за кулинарске намене; млечни
ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана [кисела павлака];
раженка
[ферментисано
печено
млеко];
ферментисано млеко; парадајз пире; паста од поврћа;
паста од плавог патлиџана; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе ; млеко од бадема за килинарске
сврхе; млеко од пиринча [замена за млеко]; артичоке,
конзервиране; аранжмани од обрађеног воћа; млеко у
праху; јакитори (јапански ражњићи од пилетине);
булгоги (кореанско јело од говедине); кандирани
ораси; зачињени ораси; зачињено коштуњаво воће;
лешници,
припремљени;
бобичасто
воће,
конзервисано.
Кл. 30: алге [зачин]; тестенина; бадемово тесто; семе
аниса; семе звездастог аниса; кондиторски
производи за украшавање новогодишње јелке;
немедицински биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без
квасца; соли за конзервисање намирница; двопек;
кекс; бисквити, суви колачићи; сладни бисквити;
слаткиши од пеперминта; слаткиши [бомбоне]; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; Б 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 ;
брашна; брашна од баба; кукурузно брашна
кукурузно брашна, крупно; брашна од слачице;
јечмено брашна; сојино брашно; пшенично брашно;
скроб за јело; ферменти за тесто; фондани
[слаткиши]; ситни колачи; шећер; ароме за колаче,
изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за
колаче; ђумбир [зачин]; везивни агенси за сладолед
[сладолед и млечни сладолед]; везивни агенси за
сладолед; везивни агенси за сладолед и млечни
сладолед; лед, природни или вештачки; лед за
освежавање; глукоза за кулинарску намену; глутен
припремљен као храна; прекрупа за људску исхрану;
сирће; кечап [сос]; канао напици са млеком; пића од
кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком;
средства за подизање теста; квасац; материјали за
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везивање кобасица; колачићи од бадема [слатка
пецива]; макарони; кукуруз, млевени; млевени
кукуруз, пржени кукуруз, кукуруз, пржени; 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; сосеви [додаци
храни]; целерова со; гриз; шербет [ледени]; шербет
[залеђени]; шпагети; тапиока; брашно тапиоке; тарт
[слатка пита без горње коре]; арома ваниле за
кулинарске намене; ванилин [замена за ванилу];
резанци за супу; пите од меса; векна са месом
омекшивачи за месо, за употребу у домаћинству;
сладолед и млечни сладолед; 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; прополис
[пчелињи производ]; релиш [додатак јелу]; матични
млеч; морска вода за кување; суши; умак од
парадајза; мајонез; крекери; енглески крем; воћни
желе [слаткиши]; мусли; колачи од пиринча; умак,
сос од соје; смрзнити јогурт [посластичарски]; чатни
[додатак јелима]; пролећне ролнице; тако; тортиље;
ледени чај; напици од чаја; преливи за салату;
хлебне мрвице; табуле, либанска салата; алва; киш ;
сосови за месо [умаци]; паста од соје [додатак
јелима]; мисо [додатак јелима]; грицкалице на бази
житарица; грицкалице на бази пиринча; сува зрна
кукуруза без љуске ; кукурузни гриз; прашак за
пециво; бикарбона сода за кување; сода бикарбона за
кување; конзервисане баштенске траве [зачини];
готови оброци од резанаца; глазуре за колаче;
чоколадни мусеви; десерти у облику муса
[слаткиши]; воћни преливи [сосеви]; маринаде;
сендвичи са сиром[чизбургери]; песто [сос]; глазуре
за шунку; ланено семе за људску исхрану; семе лана
за људску исхрану; 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
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са чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво воће
у праху; бели лук у праху [зачин]; баози [тесто са
надевом]; пиринчана каша за кулинарске намене;
јиаози [пуњене кнедле];рамен [јапанско јело на бази
резанаца];
окономијаки
[јапанске
пикантне
палачинке]; смесе за окономијаки [јапанске пикантне
палачинке]; буритоси; гимбап [кореанско јело од
пиринча]; јестиви папир; јестиви папир од пиринча.
Кл. 31: агруми [јужно воће], свежи; алге 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; нерезано дрвеће; дрвено
иверје за производњу дрвене пулпе; дебла са
скинутом кором; кокосов орах, сиров; шећерна
трска; рогач, сиров; семе житарица, непрерађено;
гљиве, свеже; клице печурки за размножавање;
сточне погаче ; уљасте погаче; кестен, свеж; креч за
животињску исхрану; корен цикорије; цикорија,
свежа; бисквити за псе; лимун, свеж; љуска
кокосовог ораха; кокос; храна за птице; погача од
уљане репице за стоку; краставци, свежи; хмељне
шишарке; каша од мекиња за исхрану животиња;
копра; шкољке [живе]; свеже поврће; бундеве, свеже;
венци од природног цвећа; јаја за узгој [оплођена];
слама за покривање компоста; отпади од дестилације
за животињску конзумацију; помије; узгајана стока;
препарати за товљење животиња; брашно од пиринча
за сточну исхрану; пасуљ, свеж; цвеће, природно;
цвеће, за декорацију, осушено; полен [сировина];
сено; храна за јачање животиња; сточна храна; храна
за стоку; пшеница; воће, свеже; травњаци, природни;
трава, природна; смрекине бобице; семенске клице за
ботаничке сврхе; зрневље [житарице]; семе за
животињску конзумацију; семе за садњу; семење;
зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа ;
биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена
салата, свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану
животиња; плута, сирова; ланено брашно [сточна
храна]; подлоге за животиње; тресетне подлошке,
простирке; кукуруз; кукурузна сточна погача; слад за
врење и дестилацију; воћна пулпа; комина од воћа
[воћна пулпа]; лешник, свеж; брашно за животиње;
рибља икра; јаја свилене бубе; цветне луковице;
луковице црни лук, свеж; маслине, свеже;
поморанџе, свеже; јечам; коприва; сипина кост за
птице; сламене простирке; слама [сточна храна];
палме [лишће палминог дрвета]; стабла палме ; каша
за товљење стоке; риба, жива; винова лоза; борова
шишарка; бибер [биљка]; биљке, сушене, за
декорацију; празилук, свеж; грашак, свеж; кромпир,
свеж; препарати за живину носиље; стајска храна за
животиње; корење за исхрану; грожђе, свеже;
рабарбара, свежа; жбунови ружа; раж; свилена буба;
јестив сусам, непрерађен; тартуфи, свежи; талог
ЗИС / RS / IPO
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након дестилације; живина, жива; алгаровила за
животињску исхрану; бадем [воће]; кикирики, свеж;
брашно од кикирикија за животиње; погаче од
кикирикија за животиње; нус-производи прераде
житарица за исхрану животња; остаци након прераде
шећерне трске [сировина]; мамци за пецање, живи,
ракови, живи; љускари, живи; јастози, живи; дагње,
живе; остриге, живе; храна за кућне љубимце;
сирова кора дрвета; јастози обични [живи]; храна за
преживање за животиње; напитци за кућне љубимце;
рибље брашно за животињску исхрану; пиринач,
непрерађен; морски краставци [живи]; папир са
песком за кућне љубимце [простирка]; мирисни
песак за кућне љубимце [простирка]; алое вера
биљке; спанаћ, свеж; ланено семе за исхрану
животиња; семе лана за исхрану животиња; брашно
од семена лана за исхрану животиња; ланено брашно
за исхрану животиња; пшеничне клице за исхрану
животиња; артичоке, свеже; харинга, жива; лосос,
жив; сардине, живе; туна, жива; бели лук, свеж;
тиквице, свеже; јестиве семенке лана, непрерађене;
јестиво семе лана, непрерађено; аранжмани од
свежег воћа.

[играчке]; скутери [играчке]; спортске мреже;
делтаплани; звиждаљке играчке; харпуни [спортска
опрема]; санке [спортска опрема]; Планинарска опрема;
вабилице, ловачка опрема; украси за новогодишњу
јелку, изузев посластица и светлећих сијалица за јелку;
штапови
за
пецање;
прибор
за
пецање.
Кл. 35: оглашавање на отвореном; презентација
робе; рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; помоћ у
пословном управљању; обавештења о пословима;
услуге агенција за пружање пословних информација;
пословно управљање и организационо саветовање;
истраживање тржишта; услуге агенција за увоз и
извоз; услуге продаје путем лицитације; промоција
продаје за друге; услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; маркетинг; пословно управљање за
сценске уметнике; услуге телефонског одговарања за
одсутне претплатнике; систематизација информација
у компјутерским базама података; рачуноводство;
изнајмљивање аутомата за продају; тражење
спонзорства.

(111) 75706
(210) Ж- 2018-672

(111) 75707
(210) Ж- 2018-878

(181) 08.05.2028.
(220) 08.05.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Shenzhen Wuxian Investment Industrial Co.,
Ltd., Stall 4D32, Block D, Huafa North 1, Huaqiang
North Road, Futian Qu,, Shenzhen, Guangdong, CN
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(181) 07.06.2028.
(220) 07.06.2018.
(151) 05.10.2018.
(732) Валентина Чолић, Дантеова бр. 48, 11000
Београд, RS
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

NUT ENOUGH

(531) 26.01.03; 26.01.11; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.01
(511) Кл. 9: пуњач за електричне батерије; опрема за
обраду података; рачунарски мишеви; ноутбук
рачунари; таблет рачунари; постоља прилагођена за
мобилне телефоне; подлоге за "мишеве"; празни УСБ
носачи података; лаптоп рачунари; футроле
прилагођене за мобилне телефоне; ауто-пуњачи за
мобилне телефоне; пуњачи за батерије за мобилне
телефоне; кутије за звучнике; слушалице; преносиви
мултимедијални читачи, плејери; видео рекордери за
аутомобиле; 3Д наочаре; картице радне меморије
[РАМ]; каблови за пренос података; пуњачи; УСБ
чворишта; спојнице [опрема за обраду података].
Кл. 28: играчке; пуњене играчке; навлаке специјално
дизајниране за скије и даске за скијање; машине са
играма за забаву; сатови играчке; играчке аутићи;
играчке за кућне љубимце; коцке играчке; чигре

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 29: кикирики путер; путер; какао путер за
исхрану; кокосов путер; путер крем; џемови; уља за
исхрану; ђумбиров џем; кукурузно уље за исхрану;
уље палминих коштица за исхрану; сусамово уље за
исхрану; напици од млека, у којима млеко
преовлађује; производи од млека; мармелада;
палмино уље за исхрану; прерађен орах;
сунцокретово уље за исхрану; млевени бадем;
кикирики, припремљен; кокосова маст; кокосово уље
за исхрану; тахини; хумус; грицкалице на бази воћа;
сунцокретове семенке, припремљене; семенке
припремљене; протеинско млеко; уље од семена лана
за исхрану; млеко од кикирикија за кулинарске
сврхе; бадемово млеко за кулинарске сврхе;
кандирани ораси; зачињено коштуњаво воће;
зачињени ораси; лешници, припремљени; овсено
млеко; намази на бази орашастих плодова; бадемово
млеко; млеко од кикирикија; кокосово млеко;
кокосово млеко за кулинарску употребу; напици на
бази кокосовог млека; напици на бази бадемовог
млека; напици на бази млека од кикирикија.
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Кл. 30: бадемово тесто; ароме за кафу; додаци
јелима; какао; чоколада; марципан; зачински додаци;
слаткиши; сладолед; колачићи од ђумбира; фондани;
ароме за колаче, изузев етарских уља; какао напици
са млеком; пића од чоколаде са млеком; колачићи од
бадема; пудинг; пралине; сосови; тарт; слаткиши од
бадема; посластице од кикирикија; пића на бази
кафе; пића на бази какаоа; пића на бази чоколаде;
крекери; мусли; колачи од пиринча; чатни; алва;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; чоколадни мусеви, десерти у облику муса;
песто; високопротеинске плочице од житарица;
плочице од житарица; коштуњаво воће са
чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво воће у
праху; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове; прерађено семе за употребу као зачин;
зефир; пастила; сенбеи.
Кл. 31: орашасто воће; кокос; лешник, свеж; бадем;
кикирики, свеж.
(111) 75708
(210) Ж- 2018-834

(181) 30.05.2028.
(220) 30.05.2018.
(151) 08.10.2018.
(732) "SB ELECTRONIC" d.o.o., Милана Предића
18, Београд, RS
(740) Слободан Димитријевић, Адмирала Гепрата 7,
11000 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.05.20; 05.05.21; 26.05.01; 26.05.16; 26.05.18
(511) Кл. 23: пређа и конац, за текстилну употребу;
конац, нити, памучни конац и пређа, конац и пређа
'за везење, вунени конац и пређа, конац и пређа од
конопље, кокосов конац и пређа, свилени конац и
пређа, предени памук, шиваћи конац и пређа,
предени конац и нити, конац и пређа од јуте, конац и
пређа од лана, конац и пређа од рајона, вештачке
свиле, конац и пређа за крпљење, штоповање,
предена свила, влакна фибергласа за текстилну
употребу, гумена влакна за текстилну употребу,
еластична влакна и пређа за текстилну употребу,
влакна од пластичних материјала за текстилну
употребу, нити за везење од
метала.
Кл. 25: одећа; женске чарапе, чарапе које упијају
зној, пете за женске чарапе, чарапе и плетена
трикотажа, кратке чарапе, подвезице, подвезице за
чарапе, женске најлонске чарапе, трико, доњи веш за
упијање зноја, корсети, доколенице, камашне,
108

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10
корсети [доњи веш], појасеви и стезници, подвезице,
гајтани за камашне, доколенице, слипови [доњи
веш], неглижеи [доњи веш], боди [доњи веш], дамски
доњи веш, килоте [доњи веш], сокне које упијају
зној, трикои.
Кл. 35: комерцијални послови на остваривању
функције промета пређе и конца, за текстилну употребу,
конца, нити, памучних конаца и пређа, конаца и пређа за
везење, вунених конаца и пређа, конаца и пређа од
конопље, кокосовог конца и пређе, свилених конаца и
пређа, преденог памука, шиваћег конца и пређе,
предених конаца и нити, конца и пређе од јуте, конца и
пређе од лана, конца и пређе од рајона, вештачке свиле,
конца и пређе за крпљеље, штоповање, предене свиле,
влакана фибергласа за текстилну употребу, гумених
влакана за текстилну употребу, еластичних влакана и
пређе за текстилну употребу, влакана од пластичних
материјала за текстилну употребу, нити за везење од
метала, одеће, женских чарапа, чарапа које упијају зној,
пета за женске чарапе, чарапа и плетене трикотаже,
кратких чарапа, подвезица, подвезица за чарапе, женских
најлонских чарапа, трикоа, доњег веша за упијање зноја,
корсета, доколеница, камашни, корсета [доњи веш],
појасева 11 стезника, подвезица, гајтана за камашне,
доколеница, слипова [доњи веш], неглижеа [доњи веш],
бодија [доњи веш], дамског доњег веша, килота [доњи
веш], сокни које упијају зној, трикоа, услуге продаје и
промета на велико и мало, извоза из земље пређе и
конца, за текстилну употребу, конца, нити, памучних
конаца и пређа, конаца и пређа за везење, вунених
конаца и пређа, конаца и пређа од конопље, кокосовог
конца и пређе, свилених конаца и пређа, преденог
памука, шиваћег конца и пређе, предених конаца и нити,
конца и пређе од јуте, конца и пређе од лана, конца и
пређе од рајона, вештачке свиле, конца и пређе за
крпљење, штоповање, предене свиле, влакана
фибергласа за текстилну употребу, гумених влакана за
текстилну употребу, еластичних влакана и пређе за
текстилну употребу, влакана од пластичних материјала
за текстилну употребу, нити за везење од метала, одеће,
женских чарапа, чарапа које упијају зној, пета за женске
чарапе, чарапа и плетене трикотаже, кратких чарапа,
подвезица, подвезица за чарапе, женских најлонских
чарапа, трикоа, доњег веша за упијање зноја, корсета,
доколеница, камашни, корсета [доњи веш], појасева и
стезници, подвезица, гајтана за камашне, доколеница,
слипова [доњи веш], неглижеа [доњи веш], бодија [доњи
веш], дамског доњег веша, килота [доњи веш], сокни
које упијају зној, трикоа; услуге каталошке продаје робе;
услуге продаје путем интернета; директно оглашавање;
услуге излагања робе; рекламне услуге; маркетиншке и
промотивне услуге, анализа и истраживање тржишта.
(111) 75709
(210) Ж- 2018-680

(181) 09.05.2028.
(220) 09.05.2018.
(151) 08.10.2018.
ЗИС / RS / IPO
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(732) Бранко Димитријевић, Петра Лековића 16,
Београд, RS
(740) Слободан Голубовић, Книћанинова 3, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.22; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, бела.
(511) Кл. 3: сапуни, парфимерија, етерична уља,
козметика, козметички производи од природних
супстанци, козметички препарати за негу коже,
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) 75710
(210) Ж- 2018-95

(181) 22.01.2028.
(220) 22.01.2018.
(151) 09.10.2018.
(732) Beogradski festival igre, Страхињића бана 78а,
11000 Београд , RS
(740) Реља Мирков, адвокат" Карановић & Николић"
ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 9:
aпарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВО и други дигитални носачи
података; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, рачунске машине, опрема за
обраду података, рачунари; рачунарски софтвер;
укључујући и претходно снимљене компакт дискове
са плесом и музиком; претходно снимљени
видео материјал са плесним и музичким наступима
као и плесним и музичким записима који се могу
преузети са интернета; снимљене мелодије,
графички садржаји, музика, слике и видео материјал
који се могу преузети путем глобалне рачунарске
мреже и бежичних уређаја; снимљени филмови,
видео материјали, касете, плоче, компакт дискови,
дискови, софтвер; звучни и/или видео записи; кесице
за компакт дискове од папира или пластике.
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; укључујући и
књиге, часописе, налепнице, постере, кесе, штампане
дезене, албуме и честитке.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонoда; културне активности; укључујући и услуге
забаве у виду живих плесних и музичких наступа
који делимично садрже унапред снимљене музичке
наступе; пружање онлајн информација у вези са
плесним и музичким наступима и видео снимцима
плесних и музичких наступа путем рачунарске базе
података или интернета, пружање информација у
вези са плесом преко онлајн рачунарске базе
података или интернета; услуге продукције
актуелних телевизијских програма који се састоје од
разног забавног садржаја и плесних и музичких
наступа који се приказују или стримују преко
интернета, и који се приказују преко телевизије,
кабловске телевизије и сателитске телевизије;
филмска продукција; приказ живих наступа;
издавање; услуге снимања звука; извођење плеса,
музике и певање; аудио визуелни наступи; услуге
забаве.
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Ж
(111) 75711
(210) Ж- 2018-490

(181) 02.04.2028.
(220) 02.04.2018.
(151) 09.10.2018.
(732) СТАНДАРД 001 ДОО НОВИ САД, Аугуста
Цесарца 18, 21000, Нови Сад, RS
(540)

AGROSTANDARD PLUS
(511) Кл. 7: гумене гусенице као делови гусеничара
на пољопривредним машинама; жетелице за
употребу у пољопривреди; машине за балирање за
употребу у пољопривреди; машине за орање у
пољопривреди; машине за сакупљање откоса за
пољопривредне машине; пољопривредне дизалице;
пољопривредне машине; пољопривредне машине за
сетву; пољопривредне справе, осим ручних алата
који се покрећу ручно; пољопривредно справе, осим
оних којима се ручно управља; ремење за
пољопривредне машине; сејачице за пољопривредне
машине;

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

COLGATE MAX WHITE
EXPERT SHINE
(511) Кл. 3: паста за зубе и течности за испирање
уста.
(111) 75715
(210) Ж- 2018-823

(181) 28.05.2028.
(220) 28.05.2018.
(151) 11.10.2018.
(732) Удружење произвођача средстава за заштиту
биља у Србији СЕЦПА, Омладинских бригада 88б,
Београд, RS
(740) Зоран Радовић, Дечанска 13, Београд
(540)

(111) 75712
(210) Ж- 2018-668

(181) 07.05.2028.
(220) 07.05.2018.
(151) 10.10.2018.
(732) Војин Ђорђевић, Целовечка 7,
24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб M. Ћосовић, адвокат, Андре
Николића 3, 11040 Београд
(540)

ABNORMALVODKA
(511) Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива; нарочито водка.
Кл. 35: оглашавање; рекламирање.
(111) 75713
(210) Ж- 2016-1544

(181) 19.09.2026.
(220) 19.09.2016.
(151) 10.10.2018.
(732) International Virtual Office d.o.o., Dragoslava
Jovanovića 13/4, 11000 Beograd, RS
(740) Ненад Алексић, Интернационалних бригада бр.
4, Београд
(540)

(531) 01.01.05; 05.03.13; 05.03.14; 24.15.07; 24.15.13;
27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива.
(511) Кл. 5: инсектициди, фунгициди, репеленти за
инсекте, хербициди, хемикалије за лечење болести
винове лозе, препарати за уништавање штеточина,
акарициди (средства против гриња), пестициди.
(111) 75716
(210) Ж- 2018-630

(181) 26.04.2028.
(220) 26.04.2018.
(151) 11.10.2018.
(732) ХИ "Заштита биља" д.о.о., Топлички
партизански одред 151, 18250 Ниш-Палилула, RS
(540)

ZZOLL

(531) 24.13.14; 25.05.03; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.09
(511) Кл. 5: нутритивни додаци (додаци прехрани).
Кл. 32: безалкохолна пића.

(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди, акарициди.

(111) 75714
(210) Ж- 2018-895

(111) 75717
(210) Ж- 2018-845

110

(181) 11.06.2028.
(220) 11.06.2018.
(151) 10.10.2018.

(181) 01.06.2028.
(220) 01.06.2018.
(151) 11.10.2018.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10
(732) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours Sablon,
63000 Clermont-Ferrand, FR
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

FIELD CONTROL

Ж
(111) 75719
(210) Ж- 2018-819

(181) 28.05.2028.
(220) 28.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) ULJARICA PLUS d.o.o., Лепосаве
Михаиловић 39, Београд-Чукарица, RS
(740) Зоран Јосифовић, Омладинских бригада 91/21, Београд
(540)

(511) Кл. 12: пнеуматици за возила; унутрашње гуме
за пнеуматике; газећи слојеви за замену газећег слоја
на пнеуматицима; гусенице за трачна возила.
(111) 75718
(210) Ж- 2018-236

(181) 19.02.2028.
(220) 19.02.2018.
(151) 11.10.2018.
(732) ALL IN ONE BUSINESS CENTER D.O.O.,
Самјуела Бeкета 12, Београд, RS
(540)
(531) 02.01.04; 02.01.23; 02.01.25
(591) жута, црна, сива, браон
(511) Кл. 29: сир; јогурт; тофу; кисело млеко; сојино
млеко; протеинско млеко; замене за млеко;
пљескавица од соје; тофу пљескавице.
Кл. 30: макарони, резанци; резанци за супу; шпагети;
умак (сос од соје); паста од соје (додатак јелима).
Кл. 31: мекиње.
(531) 09.01.10; 19.03.03; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 35: услуге компјутеризоване продаје на
мало преко интернета; услуге продаје гардеробе
преко интернет продавница; услуге продаје
козметике и шминке, гардеробе и акцесоара преко
интернет продавница; услуге продаје рамова за
слике, упаљача, албума за слике, шоља, пузла кутија
од дрвета, стаклених чаша, чутурица, ножева, лампи,
плишаних играчака, усб меморија, новчаника,
футрола за мобилне телефоне, постера, роковника,
оловака, накита, чоколада, торба и цегера,
јастучница, даски за сечење преко интернет
продавница; услуге продаје пива, водке, вина, преко
интернет продавница; услуге компјутеризованог
наручивања
поклона
преко
интернета.
Кл. 40: штампање слика на предметима; гравирање
слика на предметима; штампање слика на
предметима; услуге штампања папирне галантерије;
штампање рекламног материјала; штампање слика и
фотографија сачуваних у дигиталном формату ;
штампање имена и логотипа компаније по наруџби
за промотивне и рекламне потребе на производима
других.
Кл. 42: компилација веб страница за Интернет домен
www.роklопshор.соm;
дизајнирање
почетних
страница и Интернет страница; назив домена
www.роklопshор.соm веб странице за Интернет.

ЗИС / RS / IPO

(111) 75720
(210) Ж- 2018-825

(181) 28.05.2028.
(220) 28.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 4. Organize Sanayi
Bölgesi, 83409 Nolu Cadde, No:8, Şehitkamil-Gaziantep, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 03.01.14; 09.07.01; 09.07.25; 26.11.12; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.15
(591) плава, светло зелена, тамно зелена, циклама, светло
црвена, тамно црвена, бордо, светло љубичаста, тамно
љубичаста, светло браон, тамно браон, жута.
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; сапуни, парфимеријски
производи, етерична уља, козметика, лосиони за косу;
средства за чишћење зуба; влажне марамице за бебе;
влажне козметичке марамице; шампони.
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Ж
Кл. 5:
фармацеутски 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;
пелене за бебе; пелене за одрасле; санитарни улошци.
Кл. 16: папир; картон; производи од папира и картона,
наиме подметачи за чаше од папира или од картона,
папирни убруси за руке, прекривачи столова од папира,
столњаци од папира, кухињске крпе од папира, папирни
убруси за лице, марамице од папира, папирне марамице
за скидање шминке, тоалет папир, папирни филтери за
кафу, вреће за ђубре од папира; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал; лепкови за канцеларијске и кућне потребе;
материјали за уметнике; кичице; писаће машине и
канцеларијски прибор (осим намештаја); материјали за
обуку и наставу (изузев апарата); пластични материјали
за паковање; штампарска слова; клишеи; папирне
марамице.
(111) 75721
(210) Ж- 2018-1463

(181) 11.09.2028.
(220) 11.09.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) BV KOMERC DOO , Милете Јакшића 5 ,
21000 Нови Сад, RS
(540)

ROVEX
(511) Кл. 5: средства за заштиту биља, пестициди.
(111) 75722
(210) Ж- 2017-889

(181) 16.06.2027.
(220) 16.06.2017.
(151) 12.10.2018.
(732) UNIVERZAL D.O.O., Булевар бојбоде Степе
60, 21000 Нови Сад, RS
(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13, 21000 Нови Сад
(540)

(111) 75723
(210) Ж- 2018-254

(181) 20.02.2028.
(220) 20.02.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) UNI-STIL DOO NIŠ, Булевар цара
Константина 3, 18000 Ниш, RS
(740) Милена Братић Јанковић, Вожда Карађорђа
100/Л, 18000 Ниш
(540)

(531) 26.01.12; 26.11.12; 27.05.17; 29.01.13
(591) црвена, бела, црна.
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре; шарке и
клизачи за намештај и кухиње од метала; метални
материјали за грађевинарство и конструисање;
металне преносиве конструкције; мали метални
гвожђарски производи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; великопродаја и
малопродаја: обичних метала и њихових легура;
шарки и клизача за намештај и кухиње од метала;
металних
материјала
за
грађевинарство
и
конструисање; металних преносивих конструкција;
малих металних гвожђарских производа.
(111) 75724
(210) Ж- 2018-763

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 01.05.01; 01.05.06; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.11;
29.01.02; 29.01.13
(591) жута, црна, бела.
(511) Кл. 18: школске торбе; руксаци; ранчеви.
Кл. 28: играчке; коцке (играчке); игре грађења;
друштвене игре; игре; плишане играчке; пазле;
макете играчке; фигуре играчке.
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(531) 02.09.01; 05.05.20; 08.01.06; 08.01.08; 11.01.02;
26.04.18; 29.01.15
(591) жута, плава, зелена, тамно црвена, црвена, бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање милерама; етикете
и налепнице за милерам; билборди, штампани
каталози и маркетиншки материјал за милерам.
Кл. 29: милерам.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
милерамом.
(111) 75725
(210) Ж- 2018-764

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина М.
Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни заступник
Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3, 11040 Београд
(540)

Ж
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.01; 08.01.06;
11.01.03; 26.04.18; 26.13.01; 29.01.14
(591) тамно зелена, плава, црвена, зелена, бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање кајмак намаза;
етикете и налепнице за кајмак намаз; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
кајмак намаз.
Кл. 29: кајмак намаз.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
кајмак намазом.
(111) 75727
(210) Ж- 2018-766

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.07; 08.01.08;
11.01.10; 11.01.25; 26.01.16; 26.01.20; 26.04.18; 29.01.14
(591) плава, зелена, црвена, тамно црвена, бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање ситног сира;
етикете и налепнице за ситан сир; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
ситан сир.
Кл. 29: ситан сир.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
ситним сиром.
(111) 75726
(210) Ж- 2018-765

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд

ЗИС / RS / IPO

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.05.20; 08.01.06; 11.01.03; 26.04.18;
26.13.01; 29.01.14
(591) плава, црвена, зелена, бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампа не ствари;
пластични материјал за паковање сирног намаза;
етикете и налепнице за сирни намаз; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
сирни намаз.
Кл. 29: сирни намаз.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
сирним намазом.
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(111) 75728
(210) Ж- 2018-767

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.09.01; 05.09.21;
11.03.09; 25.07.21; 26.04.18; 29.01.15
(591) тамно браон, светло браон, жута, бела, црвена,
светло зелена, тамно зелена, плава
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање паприке у павлаци;
етикете и налепнице за паприку у павлаци;
билборди, штампани каталози и маркетиншки
материјал за паприку у павлаци.
Кл. 29: паприка у павлаци.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
паприком у павлаци.
(111) 75729
(210) Ж- 2018-768

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA - UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Адвокат Драгољуб М. Ћосовић, Адвокат Мина
М. Илић, Адвокат Вања Д. Ћосовић, Рег. патентни
заступник Дариа М. Деспотовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)
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(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 08.01.08; 11.03.01;
11.03.04; 26.04.18; 29.01.15
(591) розе, плава, зелена, црвена, жута, бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање јогурта; етикете и
налепнице за јогурт; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за јогурт.
Кл. 29: јогурт.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало јогуртом.
(111) 75730
(210) Ж- 2018-773

(181) 22.05.2028.
(220) 22.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе
Мартић 3, 14210 Уб, RS
(740) Драгољуб М. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.07.08; 08.03.01; 26.04.18; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, зелена, плава, бела.
(511) Кл. 16:
хартија, картон, штампане ствари;
пластични материјал за паковање воћног јогурта; етикете
и налепнице за воћни јогурт; билборди; штампани
каталози и маркетиншки материјал за воћни јогурт.
Кл. 29: воћни јогурт.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
воћним јогуртом.
(111) 75731
(210) Ж- 2018-870

(181) 06.06.2028.
(220) 06.06.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower-645 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доo Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)
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(531) 01.01.03; 14.09.05; 14.09.10; 21.03.01; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.21
(511) Кл. 25: одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за
кошарку, 'патике за кошарку, мајице, кошуље, поло
мајице, дуксерице, доњи делови тренерке, панталоне,
мајице на бретеле, дресови, кратке панталоне, пижаме,
спортске мајице, рагби мајице, џемпери, каишеви,
кравате, спаваћице, шешири, капе, штитници на
качкетима, тренерке за загревање, доњи делови тренерки
за загревање, дресови за загревање/мајице за вежбање
убачаја, јакне, ветровке, јакне са капуљачом, капути,
портикле за бебе које нису од папира, траке за главу,
ручне траке (одећа), кецеље, доње рубље, боксерице,
широке панталоне, штитници за уши, рукавице,
рукавице само са палцем, шалови, плетене и штрикане
мајице, хаљине од жерсеја, хаљине, дресови и униформе
за навијачице, одећа за пливање, одела за купање, купаћи
костими, бикини, танкини купаћи костими, гаћице за
пливање, гаћице за купање, шорцеви за сурфовање,
гумирана одећа за воду, мараме за плажу, покривала за
купаћи костим, огртачи за купаћи костим, сандале,
сандале за плажу, шешири за плажу, штитници за сунце,
капе за пливање, капе за купање, нова покривала за главу
са прикаченим умецима.
Кл. 28: играчке, игре и спортске ствари, наиме
кошаркашке лопте, лоптице за голф, лопте за игралиште,
спортске лопте, гумене лопте и пенасте лопте, плишане
лопте за игру, пластичне лопте за игру, мрежице за
кошарку, табле за кошарку, минијатурне табле за
кошарку, пумпе и игле за надувавање кошаркашких
лопти; штапови за голф, торбе за голф, подметачи за
голф, опрема за голф, наиме, алат за поправку голф
терена, купице на које се ставља лопта, маркери лопти,
покривала за торбе за голф, покривала за главе голф
штапова, рукавице за голф, кутије за голф лопте, посебна
зелена стаза за голф; држачи за билијарске штапове,
кугле за билијар, троуглови за билијар, пикадо ормари,
електронске кошаркашке игрице на табли, табле за
кошаркашке игрице, кошаркашке игрице, акционе
игрице, друштвене игрице за одрасле и децу, тривиа
информационе игрице и електронски видео аркадни
уређаји, кошаркашки сетови који се састоје од мрежице
и звиждаљке, лутке, декоративне лутке, лутке за
колекцију, акционе фигуре за игру, акционе фигуре
карикатуре, пуњене играчке, плишане играчке,
слагалице, монтажни блокови за игре, украси за божићну
јелку и божићне чарапе; возила за игру у облику
аутомобила, камиона, возова и комбија, сви са темом
кошарке, нове пенасте играчке у облику прста или
трофеја, играчке трофеји, карте за игру, игре са картама,
играчке које праве звук, играчке за кућне љубимце;
играчке за плажу, наиме лопте за плажу, лопте на
надувавање, кантице за игру, лопатице за игру, играчке
за песак, играчке за базен са песком, гумене играчке за
воду; опрема за базен, наиме пливачка опрема за
плутање, опрема за плутање у базену, играчке за
ЗИС / RS / IPO
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сплаварење на води, пенаста опрема за плутање,
колутови за пливање, колутови за пливање у базену,
пенасти колутови, даске за пливање, даске за сурфовање,
пераја за пливање, пераја за сурфовање, наруквице за
плутање и наруквице за помоћ при пливању, сва
наведена роба за рекреацију; одбојкашки сетови за игру
који се састоје од лопте. мрежице. трака које означавају
терен и звиждаљке, и ватерполо сетови за игру који се
састоје од лопте, мрежице и звиждаљке; декоративне
играчке од тканине које се пуштају да лете на ветру;
минијатурне репродукције стадиона, наиме, мали
пластични модели стадиона за игру; стаклене кугле са
снегом; џојстици за видео игре; џојстици за рачунарске
игре; машине за видео игре за употребу са телевизором и
ручни контролери за конзоле за видео игре; траке за
трчање; банке играчке.
Кл. 41:
Разонода и образовне услуге у виду
телевизијских и радио програма из области кошарке
и приказивања уживо кошаркашких игара и
кошаркашких приредби; услуге продукције и
дистрибуције радио и телевизијских шоу програма са
кошаркашким утакмицама, кошаркашким догађајима
и програмима из области кошарке; услуге вођења и
организовања кошаркашких клиника и кампова,
клиника и кампова за тренере, клиника и кампова за
плесне тимове и кошаркашке игре; услуге разоноде у
виду личног појављивања костимизираних маскота
или плесних тимова на кошаркашким утакмицама -и
приредбама, клиникама, камповима, промоцијама и
другим догађајима у вези са кошарком, специјалним
догађајима и журкама; услуге клуба обожавалаца;
услуге разоноде, наиме пружање вебсајта са
мултимедијским садржајем који се може преузимати
у виду најважнијих телевизијских догађаја,
интерактивних најважнијих телевизијских догађаја,
видео снимака, видео стрим снимака, интерактивних
видео избора најважнијих догађаја, радио програма,
најважнијих радијских догађаја и аудио снимака из
области кошарке; пружање вести и информација у
виду статистика и других тема из области кошарке;
омогућавање приступа он-лајн игрицама које се не
могу преузимати, наиме рачунарским игрицама,
видео игрицама, интерактивним видео игрицама,
акционим
игрицама,
аркадним
игрицама,
друштвеним игрицама за одрасле и децу, играма на
табли, слагалицама, тривиа игрицама; услуге
електронског издаваштва, наиме, издавање магазина,
водича, билтена, бојанки и листа он-лајн играча
трећих лица путем интернета, све из области
кошарке; пружање онлајн рачунарске базе података
из области кошарке.
(111) 75732
(210) Ж- 2017-980

(181) 26.06.2027.
(220) 26.06.2017.
(151) 12.10.2018.
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(732) GRANOLIA DOO NOVI SAD, Народног
фронта 21, Нови Сад, RS
(740) Дејан Мудринић, Сремска 4/3, Нови Сад
(540)

Granolia
(511) Кл. 30: шећер, мед, меласа; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: сирови и непрерађени аквакултурни и
шумарски производи; свеже воће и поврће, свеже
зачинско биље; природне биљке и цвеће; цветне
луковице; живе животиње.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 75733
(210) Ж- 2017-981

(181) 27.06.2027.
(220) 27.06.2017.
(151) 12.10.2018.
(732) GRANOLIA DOO NOVI SAD, Народног
фронта 21, Нови Сад, RS
(740) Дејан Мудринић, Сремска 4/3, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна, бела, тамно зелена, зелена, светло зелена.
(511) Кл. 30: шећер, мед, меласа; со; сенф; сирће,
сосови (као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: сирови и непрерађени аквакултурни и
шумарски производи; свеже воће и поврће, свеже
зачинско биље; природне биљке и цвеће; цветне
луковице, саднице и семе за садњу; живе животиње.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(181) 08.06.2028.
(220) 08.06.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) МЛИН ПРОДУКТ д.о.о., Булевар краља
Александра 516а, Београд, RS
(540)

(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, эамрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко и млечни производи; уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со;
сенф; сирће, сосови [додаци јелу]; зачини; лед
[замрзнута вода].
Кл. 31: сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семење;
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне
биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за
садњу; живе животиње; храна и пића за животиње;
слад.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33:
алкохолна пића [изузев пива].
Кл. 34: дуван; артикли за пушаче; шибице.
(111) 75735
(210) Ж- 2018-890

(181) 07.06.2028.
(220) 07.06.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) Драгољуб Здравковић, Милутина
Миланковића 104/34, Београд, RS
(540)

(111) 75734
(210) Ж- 2018-882

(531) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, циклама
116

(531) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, зелена.
(511) Кл. 9: регистар касе, рачунарске машине,
опрема за обраду података; рачунари; рачунарски
софтвер.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера.
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(111) 75736
(210) Ж- 2018-885

(181) 08.06.2028.
(220) 08.06.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) UNIPLAST d.o.o., Стара пруга 91, 32212
Прељина-Чачак, RS
(540)

Ж
(531) 18.03.07; 18.03.23; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24
(511) Кл. 34: ароме за дуван, осим етеричних уља;
блокови [свежњеви] цигаретпапира; дуван; дуван
(врећице за духан); дуван за жвакање; филтри за
цигарете; кутије за цигаре; кутије за цигаре
опремљене овлаживачем; кутије за духан - луле; луле
(стругалице за чишћење лула) [прибор за пушаче];
мотање цигарета (џепне справице за мотање
цигарета); папирићи за цигарете; пепељаре за
пушаче; посуде за дуван ; шибице; шибице (кутије за
шибице); шибице (сталци за шибице); шмркање
(дуван за шмркање).
(111) 75739
(210) Ж- 2018-968

(531) 01.15.15; 19.03.09; 29.01.15
(591) зелена, бела, црна, жута и окер.
(511) Кл. 10: посуде за урин.
(111) 75737
(210) Ж- 2018-129

(181) 26.01.2028.
(220) 26.01.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) SORT "TREND" Javorovac Fahrudin, Својбор
бб, Нови Пазар, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела и браон-златна
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице,
поводци и одећа за животиње.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 75738
(210) Ж- 2018-751

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 12.10.2018.
(732) "ТДУ Творница духана Удбина" доо,
Подудбина 14, Удбина, HR
(740) Адвокат Душан М. Мијатовић, Бирчанинова
28б/28, Београд
(540)
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(181) 19.06.2028.
(220) 19.06.2018.
(151) 15.10.2018.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе
Мартић 3 , 14210 Уб, RS
(740) Драгољуб Ћосовић адвокат , Андре Николића
3, Београд
(540)

(531) 01.01.10; 02.09.01; 19.07.12; 19.07.16; 25.01.01;
26.01.04; 26.04.05; 26.04.18; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, бела, црна.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање; етикете и
налепнице; билборди, штампани ка талози и
маркетиншки материјал за млеко и млечне
производе, нарочито млеко; јогурт; маслац;
маргарин; кефир; напитке од млека у којима млеко
преовлађује; намазне сиреве; беле меке сиреве;
полутврде сиреве; млеко у праху.
Кл. 29: млеко и млечни производи, нарочито млеко;
јогурт; маслац; маргарин; кефир; напици од млека у
којима млеко преовлађује; намазни сиреви; бели
меки сиреви; полутврди сиреви; млеко у праху.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
млеком и млечним производима, нарочито млеком,
јогуртом, маслацем, маргарином, кефиром, напицима
од млека у којима млеко преовлађује, намазним
сиревима, белим меким сиревима, полутврдим
сиревима, млеком у праху.
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(111) 75740
(210) Ж- 2018-842

(181) 01.06.2028.
(220) 01.06.2018.
(151) 15.10.2018.
(732) CORMEL DOO BEOGRAD (ZEMUN),
Аутопут 20, локал 1А, 11080 Земун, RS
(740) Ненад Цвјетићанин, Јурија Гагарина 127/91,
11070 Нови Београд
(540)

(531) 26.01.03; 26.01.16; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) црна, пинк и зелена.
(511) Кл. 11: сијалице, сијалице електричне, лампе
са светло сним луком, електричне лампе, лампе,
фењери за осветљавање, абажури за лампе, рамови за
лампе, горионице са жарним нитима, електричне
светиљке, електричне лампе, угљен за електролучне
лампе, грла електричних сијалица, апарати и
инсталације за осветљавање, висеће лампе,
плафонска светла, гасне лампе, зидне висе ће лампе и
кугле за плафоне, уљне лампе. лампе са ултра љубичастим зрацима који нису за медицинску
употребу, сигурносне лампе, лампе рефлектори,
кинески фењери, лампе, светлеће цеви за
осветљавање, рефлектори, стандардне лампе, уличне
светиљке, ЛЕД диоде, уређаји за осветљење,
лампиони за декорације прослава.
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пластику; материјали за филтрирање [непрерађена
пластика]; непрерађене пластике за индустријске
потребе; непрерађене вештачке смоле, сирова
пластика; средства за одвајање од калупа у
индустрији пластике; гранулат израђен од пластике и
то од следећих врста пластике: абс пластике, ПС
пластике, ПЕ пластике, ПЕТ пластике, ПА пластике,
ПП пластике, ПММА пластике, ПВЦ пластике, ППС
пластике, ТПР пластике и ПБТ пластике.
Кл. 17: пластика и смоле у екструдираном облику за
употребу у производњи; испуне од гуме или пластике;
нити од пластике за лемљење; пластика у екструдираном
облику за употребу у производњи; екструдирана
пластика у облику блокова за употребу у производњи;
екструдирана пластика у облику листова за употребу у
производњи; екструдирана пластика у облику округлих
шипки за употребу у производњи; екструдирана
пластика у облику пелета за употребу у производњи;
екструдирана пластика у облику цеви за употребу у
производњи; екструдирана пластика у облику шипки за
употребу у производњи; материјали за амбалажирање
[облагање, пуњење] од гуме или пластике; гранулат
израђен од пластике и то од следећих врста пластике: абс
пластике, ПС пластике, ПЕ пластике, ПЕТ пластике, ПА
пластике, ПП пластике, ПММА пластике, ПВЦ
пластике, ППС пластике, ТПР пластике и ПБТ пластике .
(111) 75742
(210) Ж- 2018-205

(181) 13.02.2028.
(220) 13.02.2018.
(151) 15.10.2018.
(732) Миљан Премовић, Булевар ослобођења 7-9,
11000 Београд, RS
(540)

(111) 75741
(210) Ж- 2018-728

(181) 17.05.2028.
(220) 17.05.2018.
(151) 15.10.2018.
(732) PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS
DOO ĆUPRIJA, Кнеза Милоша ББ, Ћуприја, RS
(740) Ортачко адвокатско друштво Копиловић,
адвокат Ивана Копиловић, адвокат Срећко
Копиловић, Савска 13, Београд
(540)
(531) 20.05.07; 26.15.09; 26.15.11; 29.01.13
(591) наранџаста, (cmyk 0 50 100 0); тамно сива
(cmyk 0 0 0 90), бела, светло сива.
(511) Кл. 35: истраживање тржишта, испитивање
јавног мњења, маркетиншка истраживања.
(111) 75743
(210) Ж- 2018-967
(531) 05.07.13; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена и бела
(511) Кл. 1: пластика, непрерађена; распршивачи за
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(181) 19.06.2028.
(220) 19.06.2018.
(151) 15.10.2018.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10

Ж

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO, Алексе
Мартић 3 , 14210 Уб, RS
(740) Драгољуб Ћосовић адвокат , Андре Николића
3, Београд
(540)

(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, бела, црна.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање; етикете и
налепнице; билборди, штампани ка талози и
маркетиншки материјал за млеко и млечне
производе, нарочито млеко; јогурт; маслац;
маргарин; кефир; напитке од млека у којима млеко
преовлађује; намазне сиреве; беле меке сиреве;
полутврде сиреве; млеко у праху.
Кл. 29: млеко и млечни производи, нарочито млеко;
јогурт; маслац; маргарин; кефир; напици од млека у
којима млеко преовлађује; намазни сиреви; бели
меки сиреви; полутврди сиреви; млеко у праху.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
млеком и млечним производима, нарочито млеком,
јогуртом, маслацем, маргарином, кефиром, напицима
од млека у којима млеко преовлађује, намазним
сиревима, белим меким сиревима, полутврдим
сиревима, млеком у праху.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду од 16.03.2018. до 15.04.2018. године:
Жиг рег. бр. 16499 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 25.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 17154 чији је носилац ADRIA
MOBIL Proizvodnja, trgovina in stortive, d.o.o.,, Straska
cesta 50, 8000 Novo Mesto, SI, престао је да важи дана
26.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 31771 чији је носилац ODLO
INTERNATIONAL AG, IM BOSCH 67 , CH-6331
Hunenberg, CH, престао је да важи дана 23.03.2018.
године.
Жиг рег. бр. 31778 чији је носилац
SILBERLINE MANUFACTURING CO., INC.,
LINCOLN DRIVE, P.O.BOX B, TAMAQUA,
PENNSYLVANIA 18252, US, престао је да важи дана
23.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 31780 чији је носилац KRKA
tovarna zdravil d.d. Novo mesto, 8501 Novo mesto,
Šmarješka c. br. 6, SI, престао је да важи дана
23.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 31814 чији је носилац KRKA
tovarna zdravil d.d. Novo mesto, 8501 Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, SI, престао је да важи дана
06.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 31815 чији је носилац Elanco
Animal Health Ireland Limited , 70 Sir John Rogerson's
Quay, Dublin, IE, престао је да важи дана 06.04.2018.
године.
Жиг рег. бр. 31822 чији је носилац Toray
Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.), No. 1-1, 2chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 06.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 31832 чији је носилац Exxon
Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039, US, престао је да важи дана 06.04.2018.
године.
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Жиг рег. бр. 41214 чији је носилац Бранкo
Благојевић, Браће Јерковић 217, Beograd, RS, престао
је да важи дана 17.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 43924 чији је носилац DAIICHI
SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihonbashi
Honcho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8426, JP, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 43927 чији је носилац SRPSKI
PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETOG PROHORA
PČINJSKOG, 17524 Klenike, YU, престао је да важи
дана 02.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 43944 чији је носилац LINPAC
Packaging
Limited,
Linpac
Wakefield
Road,
Featherstone, Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE,
UK, престао је да важи дана 20.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 43959 чији је носилац BRISTOLMYERS
SQUIBB
COMPANY,
a
Delaware
Corporation, 345 Park Avenue, New York, NY 10154,
US, престао је да важи дана 07.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 43964 чији је носилац ТОYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ( also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION ), 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP, престао је да важи дана
15.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 43994 чији је носилац
AVENTISUB LLC , 3711 Kennett Pike, Suite 200
Greenville , Delaware 19807, US, престао је да важи
дана 25.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 44014 чији је носилац Exxon
Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039, US, престао је да важи дана 01.04.2018.
године.
Жиг рег. бр. 44075 чији је носилац H-D U.S.A.,
LLC, 370 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208,
US, престао је да важи дана 14.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 44246 чији је носилац HELIOS
Domžale d.o.o. , Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale,
SI, престао је да важи дана 07.04.2018. године.
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Жиг рег. бр. 44454 чији је носилац
ADVANCED MINERALS CORPORATION, 130
Castilian Drive, Santa Barbara, California 93117, US,
престао је да важи дана 02.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 44458 чији је носилац IBERICA
HOTELERA, Avenida 16 de Julio 73- Poligono La
Victoria, 07009 PALMA DE MALLORCA (Baleares),
ES, престао је да важи дана 28.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 44958 чији је носилац
"RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D.", Modriča,
Vojvode Stepe broj 49, BA, престао је да важи дана
09.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 44959 чији је носилац
"RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D.", Modriča,
Vojvode Stepe br.49, BA, престао је да важи дана
09.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 45634 чији је носилац Бранкo
Благојевић, Браће Јерковић 217, Београд, RS, престао
је да важи дана 17.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 45643 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 17.03.2018.
године.
Жиг рег. бр. 51074 чији је носилац PFIZER
INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US i
Pfizer Inc. a Delaware corporation, 235 East 42nd Street,
New York, NY 10017, US, престао је да важи дана
19.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 54877 чији је носилац
PharmaSwiss d.o.o., 11000 Београд, Војводе Степе 18,
RS, престао је да важи дана 27.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 54893 чији је носилац Društvo za
posredovanje, zastupanje i marketing "ICP Interchemia
Pharma" d.o.o., Šolina 4a, 11040 Beograd, RS, престао
је да важи дана 26.03.2018. године.

Ж
trgovinu sa ograničenom odgovornošću DIPKOM,
Narodnog fronta 73/1, 21000 Novi Sad, RS, престао је
да важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 54972 чији је носилац
AGRIMATCO GROUP Društvo za spoljnu i unutrašnju
trgovinu sa ograničenom odgovornošću DIPKOM,
Narodnog fronta 73/1, 21000 Novi Sad, RS, престао је
да важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 54974 чији је носилац Shardaserb
d.o.o., Vasilija Ivanovića 12, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 54975 чији је носилац Društvo za
posredovanje, zastupanje i marketing "ICP Interchemia
Pharma" d.o.o., Šolina 4a, 11040 Beograd, RS, престао
је да важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 54976 чији је носилац
PHARMANOVA VELEPRODAJA D.O.O., Beograd,
Bore Stankovića 2, RS, престао је да важи дана
04.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 54977 чији је носилац
PHARMANOVA VELEPRODAJA D.O.O., Beograd,
Bore Stankovića 2, RS, престао је да важи дана
04.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 54994 чији је носилац
Farmaceutska hemijska industrija "ZDRAVLJE",
akcionarsko društvo, Vlajkova 199, 16000 Leskovac,
RS, престао је да важи дана 12.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 55038 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 19.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 55041 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 19.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 55276 чији је носилац Strauss Coffee
B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam,
NL, престао је да важи дана 21.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 54969 чији је носилац
AGRIMATCO GROUP Društvo za spoljnu i unutrašnju
trgovinu sa ograničenom odgovornošću DIPKOM,
Narodnog fronta 73/1, 21000 Novi Sad, RS, престао је
да важи дана 01.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 55443 чији је носилац Aleksandar
Asentić, Gospodara Vučića br. 176, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 18.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 54970 чији је носилац
AGRIMATCO GROUP Društvo za spoljnu i unutrašnju

Жиг рег. бр. 55654 чији је носилац Živojin
Đorđević, Braće Radić 150, 24000 Subotica, RS,
престао је да важи дана 25.03.2018. године.
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Жиг рег. бр. 55662 чији је носилац ODEON
PLUS TRAVEL SERVICE, Beograd, Kneza Miloša 80,
RS, престао је да важи дана 22.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 56064 чији је носилац Срећко
Кестнер, Љубовић бб, Подгорица, ME, престао је да
важи дана 27.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 56362 чији је носилац BLOK 67
ASSOCIATES d.o.o. , Јурија Гагарина 12 , Београд ,
RS, престао је да важи дана 21.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 56888 чији је носилац MONUS
d.o.o., 11080 Zemun, Aleksandra Dubčeka 14, RS,
престао је да важи дана 12.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 56889 чији је носилац MONUS
d.o.o., 11080 Zemun, Aleksandra Dubčeka 14, RS,
престао је да важи дана 12.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57318 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, престао
је да важи дана 18.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57487 чији је носилац Henkel AG
& Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, DE,
престао је да важи дана 29.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57493 чији је носилац
BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg,
DE, престао је да важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57494 чији је носилац DTD
RIBARSTVO DOO, Cara Lazara bb, Bački Jarak, RS,
престао је да важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57495 чији је носилац DTD
RIBARSTVO DOO, Cara Lazara bb, Bački Jarak, RS,
престао је да важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57510 чији је носилац AMGEN
INC., (Delaware corporation), One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, US, престао је
да важи дана 04.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57519 чији је носилац Zoran
Đurić, Jove Ilića 31, Beograd, RS, престао је да важи
дана 20.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57520 чији је носилац British
American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US,
престао је да важи дана 21.03.2018. године.
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Жиг рег. бр. 57521 чији је носилац Wm.
WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана
21.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57538 чији је носилац
Akcionarsko društvo TIGAR, Pirot, Nikole Pašića 213,
RS, престао је да важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57539 чији је носилац "JMS LAW
OFFICE" o.d., Tadeuša Košćuška 8, Beograd, RS,
престао је да важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57541 чији је носилац SAVENCIA SA,
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57542 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57543 чији је носилац Company 81,
L.L.C, a New York Limited Liability Company, 31 West
34th Street, New York City, New York 10001, US,
престао је да важи дана 29.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57583 чији је носилац Privredno
društvo HAPPY STAR DOO, Beograd, Jurija Gagarina
89/346, RS, престао је да важи дана 01.04.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57586 чији је носилац "Utva
Silosi" a.d. Kovin, Dunavska 46, 26220 Kovin, RS,
престао је да важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57587 чији је носилац Reckitt
Benckiser Vanish B.V. , Siriusdreef 14 , 2132 WT
Hoofddorp, NL, престао је да важи дана 12.04.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57589 чији је носилац Slaviša
Miličić, Vuka Karadžića 52, 34220 Lapovo, RS, престао
је да важи дана 04.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57591 чији је носилац
ROULARTA MEDIA GROUP NV., Meibomlaan 33, B8800 Roeselare, BE, престао је да важи дана
18.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57622 чији је носилац LAFARGE,
61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, FR, престао је
да важи дана 08.04.2018. године.
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Жиг рег. бр. 57628 чији је носилац JOHNSON
& JOHNSON (New Jersey corporation), One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jeresey , US,
престао је да важи дана 09.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57698 чији је носилац Sun Stars &
Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711,
Singapore 160022, SG, престао је да важи дана
09.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57655 чији је носилац Nissan
Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), No.
2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawaken, JP, престао је да важи дана 21.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57699 чији је носилац Roha
arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstr. 100, 28355
Bremen, DE, престао је да важи дана 10.04.2018.
године.

Жиг рег. бр. 57656 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE, престао је да важи дана 21.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57700 чији је носилац Roha
arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstr. 100, 28355
Bremen, DE, престао је да важи дана 10.04.2018.
године.

Жиг рег. бр. 57661 чији је носилац HYATT
INTERNATIONAL CORPORATION, 71 S. Wacker
Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, US, престао
је да важи дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57701 чији је носилац TIMINGS
D.O.O., 11000 Beograd, Rige od Fere 4, RS, престао је
да важи дана 09.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57665 чији је носилац BritishAmerican Tobacco Polska S.A., Ul.Tytoniowa 16, 16300 Augustow, PL, престао је да важи дана
08.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57706 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge "NAVIJAČ" D.O.O., Beograd,
Majska br. 17, RS, престао је да важи дана 11.04.2018.
године.

Жиг рег. бр. 57678 чији је носилац Perfect Day,
d.o.o., 24000 Subotica, Ivana Gorana Kovačića 3, RS,
престао је да важи дана 22.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57707 чији је носилац Društvo za
proizvodnju i promet COMUTEL d.o.o., Beograd,
Kneza Višeslava 88, RS, престао је да важи дана
05.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57679 чији је носилац Sun Stars &
Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711,
Singapore 160022, SG, престао је да важи дана
22.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57708 чији је носилац Nenad
Maksimović, Svetozara Markovića 34, 11224 Vrčin, RS,
престао је да важи дана 05.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57681 чији је носилац Georg
Gavrilović, Ilica 8, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 20.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57709 чији је носилац IVATEX
D.O.O., Milinka Kušića 75, 32250 Ivanjica, RS, престао
је да важи дана 20.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57682 чији је носилац Georg
Gavrilović, Ilica 8, Zagreb, HR, престао је да важи
дана 20.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57711 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57683 чији је носилац
RAXEVSKY S.A., Katsantoni 6, 144 52 Metamorfosi,
GR, престао је да важи дана 22.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57712 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57685 чији је носилац Meggle AG,
Megglestraße 6-12, 83512 Wasserburg, DE, престао је
да важи дана 22.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57713 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57696 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge SQUADRA društvo sa ograničenom
odgovornošću, Beograd, Koste Glavinića 8A, RS,
престао је да важи дана 04.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57714 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, YU,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.
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Жиг рег. бр. 57715 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57747 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57718 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, ,
12000 Пожаревац, RS, престао је да важи дана
20.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57748 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57719 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб , 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 20.03.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57720 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 20.03.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57725 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, , 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 22.03.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57726 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана
22.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57727 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 22.03.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57728 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 22.03.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57744 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57746 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.
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Жиг рег. бр. 57749 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57750 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57751 чији је носилац Nectar,
d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, RS,
престао је да важи дана 26.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57753 чији је носилац
PREDUZEĆE "HU COMPANY", Beograd, Jurija
Gagarina 91, lokal 65, RS, престао је да важи дана
26.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57754 чији је носилац Code
System doo, Milana Rakića 4, 26000 Pančevo, RS,
престао је да важи дана 29.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57769 чији је носилац KAYAK
STYLE d.o.o., Јурија Гагарина 87/243, Нови Београд,
Београд, RS, престао је да важи дана 15.04.2018.
године.
Жиг рег. бр. 57773 чији је носилац Društvo za
trgovinu, posredovanje i usluge CENTRA DOO,
Beograd, Nova Mokroluška 19A, RS, престао је да
важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57774 чији је носилац Društvo za
trgovinu, posredovanje i usluge CENTRA DOO,
Beograd, Nova Mokroluška 19A, RS, престао је да
важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57776 чији је носилац "LMG
Group" d.o.o., Beograd, Braće Jerković 117/A, RS,
престао је да важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57777 чији је носилац "ROYAL
COLOR " doo, Ševina 7, 11080 Beograd-Zemun, RS,
престао је да важи дана 03.04.2018. године.
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Жиг рег. бр. 57778 чији је носилац "ROYAL
COLOR" doo, Ševina 7, 11080 Beograd-Zemun, RS,
престао је да важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57780 чији је носилац Društvo za
istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet
nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju
prirodnog gasa "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad,
Narodnog fronta 12, Novi Sad, RS, престао је да важи
дана 02.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57781 чији је носилац PRINCO
CORPORATION (Taiwan corporation), No. 6, Creation
4th Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan R.O.C.,
TW, престао је да важи дана 12.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57782 чији је носилац ColBar
LifeScience Ltd., 9 Hamenofim St. Tower A P.O.B.
12206 Herzliya 46733, IL, престао је да важи дана
12.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57784 чији је носилац ColBar
LifeScience Ltd., 9 Hamenofim St. Tower A P.O.B.
12206 Herzliya 46733, IL, престао је да важи дана
12.04.2018. године.

Ж
Жиг рег. бр. 57884 чији је носилац 1)
Aleksandar Preradović; 2) Đokić Dejan, 1) Beograd,
Lokvička br. 35; 2) Beograd, Bulevar JNA 5a, RS,
престао је да важи дана 28.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57885 чији је носилац Nenad
Vuković, Beograd, Bulevar Umetnosti 17/10, RS,
престао је да важи дана 28.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57906 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE, престао је да важи дана 04.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57931 чији је носилац "LMG
Group" d.o.o., Beograd, Braće Jerković 117/A, RS,
престао је да важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57962 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, престао
је да важи дана 10.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57963 чији је носилац BritishAmerican Tobacco Polska S.A., Ul Tytoniowa 16, 16300 Augustow, PL, престао је да важи дана
10.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57787 чији је носилац Mark
William Harrison, Булевар Михајла Пупина 6, ПЦ
Ушће, 24. спрат, 11070 Нови Београд, RS, престао је
да важи дана 15.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57965 чији је носилац Roha
arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstr. 100, 28355
Bremen, DE, престао је да важи дана 10.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57796 чији је носилац Slobodan
Vučićević, Palmira Toljatija 62/20, Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 58032 чији је носилац DELTA
HUMANITARNI FOND, Beograd, Milentija Popovića
7b, RS, престао је да важи дана 21.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 57814 чији је носилац Mlekara
"EKOMLEK", 37256 Kaonik, RS, престао је да важи
дана 27.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 58051 чији је носилац British
American Tobacco Switzerland S.A., Route de France
17, 2926 Boncourt, CH, престао је да важи дана
10.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 57820 чији је носилац Esselte IPR
AB, Klarabergsviadukten 70, 10724 Stockholm, SE,
престао је да важи дана 28.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 57870 чији је носилац IHIS
RAZVOJNO
PROIZVODNI
CENTAR
d.o.o.,
Batajnički put 23, 11080 Beograd-Zemun, RS, престао
је да важи дана 15.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 57875 чији је носилац Slobodan
Vučićević, Beograd, Palmira Toljatija 62/20, RS,
престао је да важи дана 21.03.2018. године.
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Жиг рег. бр. 58052 чији је носилац P.J. Carroll &
Company Limited, Burton Hall Park, Sandyford, Dublin 18,
IE, престао је да важи дана 10.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58053 чији је носилац PJ
CARROLL & COMPANY LIMITED, Dublin Road,
Dundalk, Co. Louth, IE, престао је да важи дана
10.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58085 чији је носилац The
Polo/Lauren Company, L.P., 650 Madison Avenue, New
York, N.Y. 10022, US, престао је да важи дана
10.04.2018. године.
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Ж
Жиг рег. бр. 58105 чији је носилац Novinsko
izdavačko preduzeće "Takovske novine", d.o.o.,
Karađorđeva 9, 32300 Gornji Milanovac, RS, престао је
да важи дана 05.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58129 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, promet i usluge VELECHEM d.o.o.,
Beograd, Vodovodska 160, RS, престао је да важи
дана 04.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58139 чији је носилац "LMG
Group" d.o.o., Beograd, Braće Jerković 117/A, RS,
престао је да важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58171 чији је носилац Slobodan
Vučićević, Palmira Toljatija 62/20, Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58262 чији је носилац DOO
"ALTER RIGHTS & MARKETING" Novi Sad, Jovana
Đorđevića 11, Novi Sad, RS, престао је да важи дана
03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58263 чији је носилац DOO
"ALTER RIGHTS & MARKETING" Novi Sad, Jovana
Đorđevića 11, Novi Sad, RS, престао је да важи дана
03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58296 чији је носилац Slobodan
Vučićević, Palmira Toljatija 62/20, Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58465 чији је носилац TEVA
Pharmaceutical Industries Ltd., Science Based Industries
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem
91010, IL, престао је да важи дана 05.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58644 чији је носилац Preduzeće za
trgovinu i usluge "NAVIJAČ" D.O.O., Beograd, Majska br.
17, RS, престао је да важи дана 11.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58651 чији је носилац
Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko shausse str.,
Dupnitsa, BG-2600, BG, престао је да важи дана
05.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58652 чији је носилац Kovač
Gabor, Subotica, Matije Gupca 5, RS, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58653 чији је носилац Kovač
Gabor, Subotica, Matije Gupca 5, RS, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.
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Жиг рег. бр. 58654 чији је носилац Kovač
Gabor, Subotica, Matije Gupca 5, RS, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58709 чији је носилац Slobodan
Vučićević, Palmira Toljatija 62/20, Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 58814 чији је носилац PREDUZEĆE
ZA PRERADU, TRGOVINU I USLUGE RENKO TBS
DOO BEOGRAD, Skadarska 40C, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 12.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59148 чији је носилац Društvo za
trgovinu, posredovanje i usluge CENTRA DOO,
Beograd, Nova Mokroluška 19A, RS, престао је да
важи дана 01.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59149 чији је носилац Henkel AG
& Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, DE,
престао је да важи дана 29.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 59181 чији је носилац ТHOMSON
REUTERS GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPANY, Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, CH, престао
је да важи дана 15.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59207 чији је носилац Ljubiša
Mitić, Pirot, Bore Stankovića 31, RS, престао је да
важи дана 11.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59243 чији је носилац Hemijska
industrija "NEVENA" A.D., Leskovac, RS, престао је
да важи дана 12.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59261 чији је носилац Kovač
Gabor, Subotica, Matije Gupca 5, RS, престао је да
важи дана 03.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59263 чији је носилац Grenki List
Licenciranje, d.o.o, Brodarjev trg 013, 1000 Ljubljana,
SI, престао је да важи дана 09.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59346 чији је носилац SUR
"ZLATAR", vlasnik Popović Blagoje, Preradovićeva 9a,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
05.04.2018. године.
Жиг рег. бр. 59418 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US, престао је да важи дана 10.04.2018.
године.
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 59419 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US, престао је да важи дана 10.04.2018.
године.
Жиг рег. бр. 59420 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, US, престао је да важи дана 10.04.2018.
године.

Ж
Жиг рег. бр. 60528 чији је носилац Jelena
Popović, Katanićeva 6, Beograd, RS, престао је да
важи дана 19.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 60529 чији је носилац Jelena
Popović, Katanićeva 6, Beograd, RS, престао је да
важи дана 19.03.2018. године.
Жиг рег. бр. 60532 чији је носилац Jelena
Popović, Katanićeva 6, Beograd, RS, престао је да
важи дана 19.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 59434 чији је носилац IHIS
RAZVOJNO
PROIZVODNI
CENTAR
d.o.o.,
Batajnički put 23, 11080 Beograd-Zemun, RS, престао
је да важи дана 15.04.2018. године.

Жиг рег. бр. 62213 чији је носилац "CHIGO
LAND & OUTLET STORE" doo NOVI SAD,
Majevička br. 7, NOVI SAD, RS, престао је да важи
дана 26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 59780 чији је носилац
"INTERNATIONAL TRADE SYSTEM" d.o.o.,
Beograd, 27. Marta 39/II, RS, престао је да важи дана
26.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 69206 чији је носилац Swissgear
Sàrl, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, CH, престао је да
важи дана 29.03.2018. године.

Жиг рег. бр. 60196 чији је носилац TEVA
Pharmaceutical Industries Ltd., Science Based Industries
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem
91010, IL, престао је да важи дана 05.04.2018. године.

ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 69207 чији је носилац Swissgear
Sàrl, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, CH, престао је да
важи дана 29.03.2018. године.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.09.2018. до 15.10.2018. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 14424
промењена је у Huntsman International LLC, 10003
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380,
US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 17825
промењена је у Aspen Global Incorporated, GBS Plaza,
Cnr La Salette et Royal Roads, Grand Bay, MU;
Име или адреса носиоца жига рег. број 22449
промењена је у OTTO FINANCE CYPRUS LTD., 13
Karaiskakis street, Limassol, CY;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42307
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42308
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42310
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42313
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 23314
промењена је у BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC., 200 4th Avenue South, Suite 100,
Nashville, Tennessee 37201, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42351
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32024
промењена је у Kraft Foods Group Brands LLC, 200
East Randolph Street, Chicago, IL 60601, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42352
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32026
промењена је у Kraft Foods Group Brands LLC, 200
East Randolph Street, Chicago, IL 60601, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42353
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32030
промењена је у JAPAN RADIO CO., LTD., 21-11
Mure 6-chome, Mitaka-shi, Tokyo 181-0002, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42354
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32104
промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-D Beaty
Street, Davidson, North Carolina 28036, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42355
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32164
промењена је у Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco),
Calle Nueva No. 75 e/ Universidad y Pedroso, Municipio
Cerro, provincia La Habana, Cuba, CU;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42357
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32229
промењена је у WWRD IPCO LLC, 251 Little Falls
Drive, Wilmington, Delaware 19808, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39598
промењена је у "ПОЛИТИКА НОВИНЕ И
МАГАЗИНИ" Друштво за издавање новина и
магазина д.о.о., ТРГ ПОЛИТИКА бр. 1, 11000
Београд - Стари град, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 42359
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42360
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10
Име или адреса носиоца жига рег. број 42838
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43196
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43376
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43475
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43476
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43606
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43607
промењена је у Akcionarsko društvo Fabrika maziva
FAM, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац, RS;

Ж
Име или адреса носиоца жига рег. број 52033
промењена је у "ПОЛИТИКА НОВИНЕ И
МАГАЗИНИ" Друштво за издавање новина и
магазина д.о.о., ТРГ ПОЛИТИКА бр. 1, 11000
Београд - Стари град, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58603
промењена је у Lidl Stiftung & Co. KG,
Stiftsbergstraße 1, 74172, 74172, Neckarsulm, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58716
промењена је у D.O.O. MOYA DROGERIJA,
Коњевићи бб, Коњевићи, Чачак, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58768
промењена је у Toshiba Lifestyle Products & Services
Corporation, 25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku,
Kawasaki-shi, Kanagawa, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58790
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE ŠLARAFIJA D.O.O.,
Макензијева 69, Београд-Врачар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58791
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE ŠLARAFIJA D.O.O.,
Макензијева 69, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44417
промењена је у Caterpillar Global Mining Equipment
LLC , 3501 N. FM Hwy 1417, , Denison, Texas, 75020,
US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 59177
промењена је у BATAGON ENERGY AD BEOGRAD,
Батајнички друм 12, Земун, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44417
промењена је у TEREX CORPORATION (Delaware
corporation), 200 Nyala Farm Road, Westport, CT
06880, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 59746
промењена је у DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE ŠLARAFIJA D.O.O.,
Макензијева 69, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45077
промењена је у Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi , içmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi
No:44/A, 34947 Istanbul Tuzla, TR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60736
промењена је у Laderma Holdings Proprietary Limited,
Tower 2, Level 14, 101 Grafton Street, Bondi Junction,
NSW 2022, AU;

Име или адреса носиоца жига рег. број 46096
промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-D Beaty
Street, Davidson, North Carolina 28036, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 60785
промењена је у "ПОЛИТИКА НОВИНЕ И
МАГАЗИНИ" Друштво за издавање новина и
магазина д.о.о., ТРГ ПОЛИТИКА бр. 1, 11000
Београд - Стари град, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 46097
промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-D Beaty
Street, Davidson, North Carolina 28036, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 46263
промењена је у BATAGON ENERGY AD BEOGRAD,
Батајнички друм 12, Земун, RS;

ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 60967
промењена је у Ticketmaster Česká republika, a.s.,
Jungmannova 26/15, Nové Město, Praha 1, 110 00, CZ;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61076
промењена је у BATAGON ENERGY AD BEOGRAD,
Батајнички друм 12, Земун, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 61077
промењена је у BATAGON ENERGY AD BEOGRAD,
Батајнички друм 12, Земун, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75433
промењена је у Привредно друштво АКОВ ДОО
Краљево, Кованлучка 182 Н, Краљево, Кованлук, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61163
промењена је у BATAGON ENERGY AD BEOGRAD,
Батајнички друм 12, Земун, RS;

Промена пренос права

Име или адреса носиоца жига рег. број 61232
промењена је у BATAGON ENERGY AD BEOGRAD,
Батајнички друм 12, Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62015
промењена је у Proizvodno prometno društvo Mega
d.o.o. Stara Pazova, Европска бб, Стара Пазова, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63467
промењена је у IIS Pharmaceutical d.o.o. Beograd-Stari
Grad, Топличин венац 19-21, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63563
промењена је у Bora Creations S.L., 11, Calle Velázquez
(Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, ES;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65435
промењена је у BATAGON ENERGY AD BEOGRAD,
Батајнички друм 12, Земун, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65966
промењена је у "ПОЛИТИКА НОВИНЕ И
МАГАЗИНИ" Друштво за издавање новина и
магазина д.о.о., ТРГ ПОЛИТИКА бр. 1, 11000
Београд - Стари град, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66876
промењена је у "ПОЛИТИКА НОВИНЕ И
МАГАЗИНИ" Друштво за издавање новина и
магазина д.о.о., ТРГ ПОЛИТИКА бр. 1, 11000
Београд - Стари град, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73968
промењена је у ИНДУСТРИЈА МАШИНА И
ТРАКТОРА д.о.о. Београд (Врачар), Булевар краља
Александра 28, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74676
промењена је у SLATKOTEKA doo Beograd-Vračar,
Булевар краља Александра 40, спрат 1, Београд-Врачар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75246
промењена је у Привредно друштво АКОВ ДОО
Краљево, Кованлучка 182 Н, Краљево, Кованлук, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75256
промењена је у Привредно друштво АКОВ ДОО
Краљево, Кованлучка 182 Н, Краљево, Кованлук, RS;
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За жиг бр. 22449 извршен је пренос на H.I.S. Textil
GmbH , Osterfeldstraße 12-14 , 22529 Hamburg, DE;
За жиг бр. 22449 извршен је пренос на Otto
Russland Beteiligungs-und Verwaltungsgesellschaft
mbH , Werner-Otto Strase 1-7, 22179, Hamburg, DE;
За жиг бр. 28328 извршен је пренос на Cardinal
Health Ireland Unlimited Company, 2nd floor, 1-2
Victoria Buildings Haddington Road, Dublin 4, D04
XN32, IE;
За жиг бр. 29731 извршен је пренос на Еpiroc
Drilling Tools Aktiebolag, Box 521, 737 25
FAGERSTA, SE;
За жиг бр. 37730 извршен је пренос на
ALIGRO GROUP LIMITED, c/o Taylors Solicitors, 80
Mosley Street, Manchester, M2 3FX, UK;
За жиг бр. 44374 извршен је пренос на
PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED, Laurence
Pountney Hill, London EC4R 0HH, GB;
За жиг бр. 44375 извршен је пренос на
PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED, LAURENCE
POUNTNEY HILL, LONDON, EC4R 0HH, UK;
За жиг бр. 44417 извршен је пренос на Bucyrus
International, Inc., a Delaware corporation 6744 South
Howell Avenue, Oak Creek, Wisconsin 53154, US;
За жиг бр. 44417 извршен је пренос на Bucyrus
Мining Equipment, Inc., (a corporation of Delaware)
6744 South Howell Avenue, Oak Creek, Wisconsin
53154, US;
За жиг бр. 50081 извршен је пренос на ТOLO
MACAU LIMITED , Travessa do Coronel Mesquita,
No.3, Edif. , Kam Kun Kok, 5 Andar, A, MO;
За жиг бр. 57367 извршен је пренос на
ТАLENTMARKET
d.o.o.,
Булевар
Арсенија
Чарнојевића 52а, Београд, RS;
За жиг бр. 59479 извршен је пренос на
ТАLENTMARKET
d.o.o.,
Булевар
Арсенија
Чарнојевића 52а, Београд, RS;
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За жиг бр. 60736 извршен је пренос на
ТHORNTON&ROSS
LIMITED,
Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UK, UK;

За жиг бр. 69348 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC, 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;

За жиг бр. 60982 извршен је пренос на Владимир
Рајић, Цара Лазара 101, 21234 Бачки Јарак, RS;

За жиг бр. 69349 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC, 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;

За жиг бр. 64370 извршен је пренос на Саша
Косовић , Краљице Наталије бр.46, Београд, RS; Срђан
Јанковић, Краљице Наталије бр.46, Београд, RS and
Ненад Ђајић , Краљице Наталије бр.46-48, Београд, RS;

За жиг бр. 69349 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC, 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;

За жиг бр. 67863 извршен је пренос на SIBIS
DOO, Живојина Ћулума 89, 21000 Нови Сад, RS;

За жиг бр. 69349 извршен је пренос на LEO
Pharma A/S , Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK;

За жиг бр. 69347 извршен је пренос на LEO
Pharma A/S , Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK;

За жиг бр. 69349 извршен је пренос на Valeant
Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l., 13-15 Avenue de
la Liberte, 1931 Luxembourg, LU;

За жиг бр. 69347 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC, 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;
За жиг бр. 69347 извршен је пренос на Valeant
Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l., 13-15 Avenue de
la Liberte, 1931 Luxembourg, LU;
За жиг бр. 69347 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC, 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;
За жиг бр. 69347 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, 3013 Lake Drive, City West Business
Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 69347 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, Luxembourg Branch, 3013 Lake Drive,
City West Business Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 69348 извршен је пренос на LEO
Pharma A/S , Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK;
За жиг бр. 69348 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, Luxembourg Branch, 3013 Lake Drive,
City West Business Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 69348 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, 3013 Lake Drive, City West Business
Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 69348 извршен је пренос на Valeant
Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l., 13-15 Avenue de
la Liberte, 1931 Luxembourg, LU;

За жиг бр. 69349 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, 3013 Lake Drive, City West Business
Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 69349 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, Luxembourg Branch, 3013 Lake Drive,
City West Business Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 70051 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, 3013 Lake Drive, City West Business
Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 70051 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC , 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;
За жиг бр. 70051 извршен је пренос на Valeant
Holdings Ireland, Luxembourg Branch, 3013 Lake Drive,
City West Business Campus, Dublin 24, Irelan, IE;
За жиг бр. 70051 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC, 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;
За жиг бр. 70051 извршен је пренос на Valeant
Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l., 13-15 Avenue de
la Liberte, 1931 Luxembourg, LU;
За жиг бр. 70051 извршен је пренос на LEO
Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK;
За жиг бр. 75274 извршен је пренос на Урош
Ђукић, Љубе Дидића 29, Београд, RS;

За жиг бр. 69348 извршен је пренос на
AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC, 1800
Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US;
ЗИС / RS / IPO
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Ж
Упис лиценци
За жиг бр. 59370 уписана је лиценца на
Привредно друштво "ЕNERGETIX" д.о.о., Прве
пруге бр. 1д, Београд, RS;
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За жиг бр. 72074 уписана је залога на Mondo
INC ДОО БЕОГРАД Обилићев венац број 4/III RS ,
Обилићев венац број 4/III , Београд, RS;
Брисање залоге

За жиг бр. 59478 уписана је лиценца на
Привредно друштво "ЕNERGETIX" д.о.о., Прве
пруге бр. 1д, Београд, RS;
За жиг бр. 60081 уписана је лиценца на
Привредно друштво "ЕNERGETIX" д.о.о., Прве
пруге бр. 1д, Београд, RS;

За жиг бр. 48464 извршено је брисање залоге.
За жиг бр. 48465 извршено је брисање залоге.
За жиг бр. 53716 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 66769 уписана је лиценца на
ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO, Радујевачки
пут бб, 19330 Прахово, RS;

За жиг бр. 53717 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 66914 уписана је лиценца на
ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO, Радујевачки
пут бб, 19330 Прахово, RS;

За жиг бр. 53719 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 74627 уписана је лиценца на VINS
2000 DOO, Устаничка 64/15, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 53718 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 53720 извршено је брисање залоге.
За жиг бр. 53721 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 75477 уписана је лиценца на
ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO, Радујевачки
пут бб, 19330 Прахово, RS;

За жиг бр. 54499 извршено је брисање залоге.

Упис залоге

За жиг бр. 57030 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 10698 уписана је залога на MK
GROUP D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina
115e , Novi Beograd 11070, RS;

За жиг бр. 57032 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 51168 уписана је залога на Mondo
INC ДОО БЕОГРАД Обилићев венац број 4/III RS ,
Обилићев венац број 4/III , Београд, RS;

За жиг бр. 57034 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 57368 уписана је залога на Mondo INC
ДОО БЕОГРАД Обилићев венац број 4/III RS ,
Обилићев венац број 4/III , Београд, RS;
За жиг бр. 69737 уписана је залога на Mondo
INC ДОО БЕОГРАД Обилићев венац број 4/III RS ,
Обилићев венац број 4/III , Београд, RS;

За жиг бр. 54500 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 57033 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 62149 извршено је брисање залоге.
За жиг бр. 62150 извршено је брисање залоге.
За жиг бр. 62151 извршено је брисање залоге.
За жиг бр. 62152 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 71169 уписана је залога на Mondo
INC ДОО БЕОГРАД Обилићев венац број 4/III RS ,
Обилићев венац број 4/III , Београд, RS;

За жиг бр. 62189 извршено је брисање залоге.

За жиг бр. 71619 уписана је залога на Mondo
INC ДОО БЕОГРАД Обилићев венац број 4/III RS ,
Обилићев венац број 4/III , Београд, RS;

За жиг бр. 70898 извршено је брисање залоге.
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За жиг бр. 70897 извршено је брисање залоге.
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Упис ограничења списка робе и/ или услуга
За жиг рег. број 59459 уписано je ограничење
списка робе и/или услуга.
За жиг рег. број 75272 уписано je ограничење
списка робе и/или услуга.

ЗИС / RS / IPO

133

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10

Ж

ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 35/2018 – 38/2018 (13.09.2018 – 04.10.2018)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1380877
(151) 12.10.2017
(540)

Cryo-Save

(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 38 42
(111) 1422101
(151) 21.04.2018
(540)

(732) Cryo-Save AG
(511) 39 42 44

(732) Wirtgen GmbH
(511) 07
(111) 1422011
(151) 26.06.2018
(540)

SPROUTSMART
(732) Food For Life
Baking Co., Inc.
(511) 30
(111) 1422017
(151) 01.02.2018
(540)

Defort
(732) Alexander Herr
(511) 07 11
(111) 1422018
(151) 23.02.2018
(540)

(111) 1422128
(151) 12.03.2018
(540)

IMDEX

(111) 1405193
(151) 23.03.2018
(540)

DURAFORCE

(732) SS IP HOLDINGS,
LLC
(511) 34

(732) IMDEX Ltd
(511) 01 04 07 08 09 35
37 38 42
(732) YOPE Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
(511) 03
(111) 1422122
(151) 17.03.2018
(540)

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 09 16 35 36 38 41
42 45
(111) 1422124
(151) 12.06.2018
(540)

(111) 1422161
(151) 19.07.2018
(540)

Marionnet Taste
the difference!
(732) MARIONNET
(511) 29 31
(111) 1422168
(151) 25.07.2018
(540)

ATÉCÉ
(732) Atécé Beheer B.V.
(511) 01 02 07
(111) 1422187
(151) 29.05.2018
(540)

(732) Ellesse
International S.p.A.
(511) 09
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(111) 1422229
(151) 22.12.2017
(540)

nora one
(732) nora systems
GmbH
(511) 01 02 17 19 27
(111) 1422235
(151) 15.03.2018
(540)

TRIBAN
(732) DECATHLON
(511) 08 09 11 12 18 21
25 28
(111) 1422264
(151) 06.07.2018
(540)

(732) Serola
Biomechanics, Inc.
(511) 10 28
(111) 1422270
(151) 30.07.2018
(540)

DEO PEARL
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1422301
(151) 11.05.2018
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(732) GOPPION CAFFE'
S.P.A.
(511) 16 30 35
(111) 1422307
(151) 29.05.2018
(540)

(732) TIANJIN AULION
HEAVY INDUSTRIES
CO., LTD.
(511) 07 12

(540)

(540)

(732) HL Hutterer &
Lechner GmbH
(511) 06 11 17 19

(732) ÖZTÜRK
PLASTİK KALIP
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 07 08 19 20 37

(111) 1422383
(151) 25.01.2018
(540)

(732) SHENZHEN
CAMPER ENTERPRISE
CO., LTD.
(511) 20
(111) 1422405
(151) 23.05.2018
(540)

DEFINID
(732) Riedel
Communications
International GmbH
(511) 09

(732) ION MOS S.R.L.
(511) 30
(111) 1422449
(151) 14.05.2018
(540)

ADESTOR
(732) TORRASPAPEL,
S.A.
(511) 16
(111) 1422453
(151) 25.06.2018
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) COGNAC FERRAND
(511) 33
(111) 1422508
(151) 15.09.2017
(540)

(111) 1422509
(151) 29.06.2018
(540)

FACE STUDIO
CHROME
EXTREME
(732) L'OREAL
(511) 03

(732) PRAESTO ET
PERSISTO, S.L.
(511) 32
(111) 1422463
(151) 23.11.2017

(111) 1422563
(151) 02.02.2018
(540)

(732) Wenko AG,
Burgdorf
(511) 04 07 12 16 18 25
37 42
(111) 1422578
(151) 28.05.2018
(540)

(732) Nexus Automotive
International SA
(511) 12 35
(111) 1422580
(151) 12.07.2018
(540)

BLACKBERRY
(732) BlackBerry
Limited
(511) 42
(111) 1422581
(151) 19.06.2018
(540)

(111) 1422527
(151) 13.07.2018
(540)

PARIS-RIVIERA

(111) 1422534
(151) 02.10.2017
(540)

KATURI

(111) 1422348
(151) 25.04.2018

DISTILLER'S
VAULT

(732) CHANEL
(511) 03

(111) 1422342
(151) 13.02.2018
(540)

(732) ALPHA GROUP
CO., LTD.
(511) 09 16 18 20 25 28
41

(111) 1422473
(151) 30.07.2018
(540)

(732) Certis Europe B.V.
(511) 01 05

183 DAYS

(111) 1422321
(151) 12.07.2018
(540)

(732) SANY BAGS, S.L.
(511) 03 09 14 16 18 21
25 26 28 35

Eradicoat

(111) 1422319
(151) 09.01.2018
(540)

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 05 08 11 14 16
18 20 21 24 25 26

Ж

(732) SOFRA - HAFA
FRANCE
(511) 04
(111) 1422592
(151) 19.07.2018
(540)

MARIONNET
(732) MARIONNET
(511) 29 31
(111) 1422599
(151) 15.03.2018
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RIVERSIDE
(732) DECATHLON
(511) 08 09 11 12 18 21
25 28
(111) 1422625
(151) 06.08.2018
(540)

GOODX
(732) Goodx
Technologies LP
(511) 36 42
(111) 1422633
(151) 01.05.2018
(540)

(732) Axxeva Services
AG
(511) 35 41 42
(111) 1422683
(151) 19.03.2018
(540)

(111) 1422712
(151) 05.04.2018
(540)

Galvanize Nutrition

(111) 1422754
(151) 17.08.2018
(540)

FLOCLARIS

(732) TR Global
Consulting Kft.
(511) 05

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1422713
(151) 07.05.2018
(540)

(111) 1422760
(151) 13.03.2018
(540)

(732) Air Fire Spa
(511) 01 09 37 45

(732) ASPEL S.A.
(511) 10

(111) 1422719
(151) 30.05.2018
(540)

(111) 1422800
(151) 11.05.2018
(540)

(732) TD CENTRO
UNION DOO Skopje
(511) 09 11 21
(111) 1422722
(151) 13.08.2018
(540)

(111) 1422737
(151) 05.04.2018
(540)

A-ha Nutrition

(111) 1422693
(151) 25.05.2018
(540)

(732) TR Global
Consulting Kft.
(511) 05

SAINT-GLINGLIN

(111) 1422748
(151) 14.05.2018
(540)

(732) SAFT
(511) 09
136

(111) 1422829
(151) 14.05.2018
(540)

(732) Bisol Desiderio &
Figli S.r.l.
(511) 33

(732) FERRERO S.P.A.
(511) 30
(111) 1422808
(151) 09.07.2018
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 04 09 35 37 39
40 42
(111) 1422889
(151) 09.08.2018
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1422815
(151) 21.02.2018
(540)

EUCERIN
PIGMENT
CONTROL
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1422891
(151) 10.08.2018
(540)

TOWNLAND

(111) 1422701
(151) 15.06.2018
(540)

SKYZEN

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42

(111) 1422859
(151) 29.06.2018
(540)

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(732) ALTAVIA
(511) 09 35 41

CURE CHAIN

ASPEL

TULBRIMO

(732) YOUPASS
PAYMENTS EUROPE
LTD
(511) 36

(540)

(732) RCM Holding &
Management AG
(511) 35 36 37 38 39 41
42 45
(732) Bisol Desiderio &
Figli S.r.l.
(511) 33

(111) 1422826
(151) 29.07.2018

(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH &
Co. KG
(511) 09 14 18 24 25
(111) 1422906
(151) 19.04.2018
ЗИС / RS / IPO
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(540)

Ж
(540)

Nexos
(732) SHARP
KABUSHIKI KAISHA
also trading as SHARP
CORPORATION
(511) 09
(111) 1422910
(151) 06.03.2018
(540)

(732) WILO SE
(511) 07 09 11

(732) Puzzlepower Unipessoal, Lda.
(511) 25

(111) 1423016
(151) 17.05.2018
(540)

(111) 1422972
(151) 23.05.2018
(540)

(732) Kaufland
Warenhandel GmbH &
Co. KG
(511) 04 08 11 16 21 24
29 30 31 32 33
(111) 1422915
(151) 27.07.2018
(540)

MILKA TENDER
COW
(732) Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH
(511) 30

(111) 1422973
(151) 21.08.2018
(540)

PADCEV
(732) Agensys, Inc.
Seattle Genetics, Inc.
(511) 05
(111) 1422979
(151) 24.05.2018
(540)

(111) 1423032
(151) 21.08.2018
(540)

SIVBEV
(732) Agensys, Inc.
Seattle Genetics, Inc.
(511) 05
(111) 1423042
(151) 30.11.2017
(540)

LALETO
(732) Ubeydullah Dalmis
(511) 25 35

(732) K+S KALI GmbH
(511) 01

BREVINI
(732) ABC Design
GmbH
(511) 12 18 20
(111) 1423021
(151) 21.08.2018
(540)

EVBRYTO
(732) Agensys, Inc.
Seattle Genetics, Inc.
(511) 05
(111) 1423028
(151) 06.02.2018
(540)

(732) Dana Brevini
Power Transmission
S.P.A.
(511) 07 09 12 17
(111) 1423050
(151) 08.03.2018
(540)

RESTORAL
(732) LEVONA 3009
LTD.
(511) 05
(111) 1423053
(151) 26.02.2018
(540)

(111) 1422920
(151) 19.06.2018
(540)

STRASSENKICKE
R.
(732) Lukas Podolski
(511) 03
(111) 1422922
(151) 21.08.2018
(540)

DOVIQEV
(732) Agensys, Inc.
Seattle Genetics, Inc.
(511) 05
(111) 1422963
(151) 16.04.2018

ЗИС / RS / IPO

(732) LAVILOCA
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA
(511) 21 25
(111) 1422996
(151) 13.07.2018
(540)

OCTAVE

(732) Foundation for
Environmental Education
(511) 09 16 35 36 39 41
42 43
(111) 1423031
(151) 17.05.2018
(540)

(732) HOTEL OF ASIA,
INC
(511) 43
(111) 1423077
(151) 05.07.2018
(540)

APPLE BOOKS

(732) Ulthera, Inc.
(511) 10 44

(732) Apple Inc.
(511) 09

(111) 1422999
(151) 05.04.2018

(111) 1423078
(151) 03.05.2018
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(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09 38 41 42
(111) 1423151
(151) 15.06.2018
(540)

(732) IDENTALIA
GROUP d.o.o.
(511) 35 39 40 41 44
(111) 1423217
(151) 26.07.2018
(540)

SELF DRIVING
CURES
(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42
(111) 1423172
(151) 15.06.2018
(540)

(111) 1423240
(151) 23.02.2018
(540)

(540)

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42

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

(111) 1423219
(151) 25.04.2018
(540)

(111) 1423372
(151) 25.04.2018
(540)

CUREATHON

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1423159
(151) 25.07.2018
(540)

(732) MS
TRADEMARKS Sp. z
o.o.
(511) 18 25 28

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1423224
(151) 09.07.2018
(540)

IVARIO
(732) RATIONAL
Aktiengesellschaft
(511) 11

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 09 16 35 36 37 38
39 41 42 43 45
(111) 1423266
(151) 25.01.2018
(540)

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

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1305315
(151) 08.03.2016
(540)

(111) 1423319
(151) 25.04.2018
(540)

(111) 1423226
(151) 23.02.2018
(540)
(732) Apple Inc.
(511) 09 28
(111) 1423178
(151) 15.06.2018
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09 14
(111) 1423205
(151) 28.03.2018
(540)

IDENTALIA
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(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG
(511) 09 16 35 36 37 38
39 41 42 43 45
(111) 1423231
(151) 28.03.2018
(540)

(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1423323
(151) 20.07.2018
(540)

X8-TEX
(732) Sopro Bauchemie
GmbH
(511) 01 17 19
(111) 1423353
(151) 25.04.2018

(732) Dansk Retursystem
A/S
(511) 32 33 37 39 40
(111) 1351251
(151) 10.01.2017
(540)

SuperV
(732) Gühring KG
(511) 07 08 40
(111) 1391791
(151) 23.11.2017
(540)

TRANSTHERM

ЗИС / RS / IPO
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(732) WMF Group
GmbH
(511) 11 21

(111) 1423465
(151) 03.08.2018
(540)

Ж
(540)

(732) Verein zur
Förderung der
europäischen Sojaproduktion
- Donau Soja
(511) 05 29 30 31 32 33
35 44

(732) animonda petcare
gmbh
(511) 31

(111) 1423723
(151) 10.05.2018
(540)

(111) 1391955
(151) 08.12.2017
(540)

TEUTA
(732) VINARIJA
ČITLUK d.d. ČITLUK
(511) 33
(111) 1416351
(151) 07.05.2018
(540)

Flowmotion

(732) Obschestvo s
ogranitchennoi
otvetstvennostyou
«Aurica»
(511) 10
(111) 1423466
(151) 20.07.2018
(540)

ALFALEX

(732) Magnetic
Autocontrol GmbH
(511) 06 09 19

(732) BIOFARMA
(511) 05

(111) 1423390
(151) 05.03.2018
(540)

(111) 1423500
(151) 08.06.2018
(540)

(111) 1423612
(151) 20.08.2018
(540)

180PRO
(732) Zotos International,
Inc.
(511) 03
(111) 1423665
(151) 17.08.2018
(540)

Puma
(732) Vaillant GmbH
(511) 11

(732) ARIKAN
ITHALAT SAAT
SANAYI VE DIS
TICARET LIMITED
SIRKETI
(511) 14
(111) 1423401
(151) 24.07.2018
(540)

(732) Condor Group
Limited
(511) 14
(111) 1423515
(151) 31.07.2018
(540)

CURE COIN

CURE FOR ALL,
ALL FOR CURES

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42

(111) 1423445
(151) 02.07.2018
(540)

(111) 1423529
(151) 02.08.2018
(540)
PRIME IT BOOST IT
(732) LANCOME
PARFUMS ET BEAUTE
& CIE
(511) 03

(732) Zhejiang TaoTao
Vehicle Industry Co.,Ltd.
(511) 12
ЗИС / RS / IPO

(111) 1423666
(151) 17.08.2018
(540)

Fox
(732) Vaillant GmbH
(511) 11
(111) 1423673
(151) 15.08.2018
(540)

ORIFLAME
SKINPRO
(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 21
(111) 1423736
(151) 27.04.2018
(540)

LUCTAMAX
(732) LUCTA S.A.
(511) 01
(111) 1423766
(151) 05.04.2018
(540)

Mirage Sport
(732) TR Global
Consulting Kft.
(511) 05
(111) 1423769
(151) 06.08.2018
(540)

EXCELSUS
(732) ContiTech TechnoChemie GmbH
(511) 06 17
(111) 1423692
(151) 16.04.2018
(540)

(732) Four Roses
Distillery LLC
(511) 33
(111) 1423793
(151) 12.06.2018
(540)

(111) 1423602
(151) 20.06.2018
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(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34

(540)

(111) 1423801
(151) 23.01.2018
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28
(111) 1423811
(151) 21.02.2018
(540)

SNOW-KILL

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34

(540)

(111) 1423890
(151) 12.06.2018
(540)

(732) Biella-Neher
Holding AG
(511) 09 16 35 38 39 42

BIELLA

(111) 1423936
(151) 16.07.2018
(540)

(732) PI "VITAMINKA"
A.D. Prilep
(511) 29
(111) 1423853
(151) 28.06.2018
(540)

(732) SOVIAR
(511) 07 12 37 39 41

(732) PRIMETEH,
akciju sabiedriba
(511) 01 06 19 37

(111) 1423820
(151) 20.02.2018
(540)

(111) 1423866
(151) 11.04.2018
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34
(111) 1423899
(151) 05.07.2018
(540)

(732) Dotcom Retail
Limited
(511) 03 35 44
(111) 1423942
(151) 26.07.2018
(540)

EXCESS
(732) CONSTRUCTION
NAVALE BORDEAUX
(511) 12 39

(732) HELIOS
DOMŽALE, d.o.o.
(511) 02 05
(111) 1423827
(151) 16.07.2018
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34

(732) Kreis Suisse S.A.
(511) 30

(111) 1423882
(151) 17.07.2018
(540)

(111) 1423924
(151) 25.07.2018
(540)

CANAVERAL
(732) DECATHLON
(511) 09 25 28
(111) 1423885
(151) 12.06.2018
(540)

(732) Dotcom Retail
Limited
(511) 03 35 44
(111) 1423850
(151) 16.05.2018
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HEETS GOLD
LABEL
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1423931
(151) 16.08.2018
(540)

SPYROTEC
(732) Gühring KG
(511) 07

(111) 1423947
(151) 27.07.2018
(540)

(732) MONTRES
BREGUET S.A.
(511) 14 18 25
(111) 1423948
(151) 30.07.2018
(540)

RED BY
REGAL'IN
(732) AGRO
SELECTIONS FRUITS
(511) 29 31 32
(111) 1423953
(151) 03.07.2018

(111) 1423934
(151) 03.08.2018
ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

(732) SCAM S.P.A.
(511) 01

TECTYL
(732) Ellis Enterprises
B.V.
(511) 02 03 04 17 40
(111) 1423957
(151) 12.06.2018
(540)

Ж

(732) LABORATOIRES
DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES
ROCHER
(511) 03
(111) 1424053
(151) 19.06.2018
(540)

(111) 1424101
(151) 28.06.2018
(540)

(732) LUCTA S.A.
(511) 01
(732) MEXON OOD
(511) 03

BELFRUTTO

(111) 1423981
(151) 06.06.2018
(540)

(732) Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
(511) 05
(111) 1423995
(151) 02.08.2018
(540)

Smartstream
(732) HYUNDAI
MOTOR COMPANY
KIA MOTORS
CORPORATION
(511) 12
(111) 1424009
(151) 06.07.2018

(732) SCAM S.P.A.
(511) 01
(111) 1424108
(151) 13.08.2018
(540)

INFECTOFOS

(111) 1424155
(151) 08.05.2018
(540)

(732) BELİVA
MUTFAK EŞYALARI
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 07 11 21
(111) 1424169
(151) 27.04.2018
(540)

(732) Union des
Associations
Européennes de Football
(UEFA)
(511) 29

(732) INFECTOPHARM
Arzneimittel und
Consilium GmbH
(511) 05

(732) LUCTA S.A.
(511) 01

(111) 1424060
(151) 29.12.2017
(540)

(111) 1424132
(151) 06.06.2018
(540)

(111) 1353915
(151) 06.01.2017
(540)

(732) TOKEL TURİZM
İNŞAAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 34

(732) YIWU FINDER
IMPORT & EXPORT
CO., LTD.
(511) 07 09

(111) 1424061
(151) 22.05.2018
(540)

(111) 1424135
(151) 03.08.2018
(540)

HashFlare

FoundationDB

(732) HashCoins OÜ
(511) 09 35 37 38 42

(732) APPLE INC.
(511) 09

(111) 1424095
(151) 13.06.2018
(540)

(111) 1424137
(151) 19.07.2018
(540)

VIGNAFRUT
ЗИС / RS / IPO

(111) 1424139
(151) 27.04.2018
(540)

LUCTALIFE

(111) 1424105
(151) 13.06.2018
(540)

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 11 34

(732) Osmo Holz und
Color GmbH & Co. KG
(511) 02 19 20

osmo

LUCTACTIVE

(732) Coloplast A/S
(511) 03 05 09 10 16 41
42 44
(111) 1377194
(151) 18.09.2017
(540)

(732) Yangquan
Zhongjia Abrasives
Co.,Ltd
(511) 08
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(111) 1388187
(151) 27.11.2017
(540)

(111) 1424181
(151) 20.07.2018
(540)

NANO

NANO LIFE

(732) Nano Global Corp.
(511) 05 09 42

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42

(111) 1397782
(151) 31.10.2017
(540)

(111) 1424182
(151) 21.07.2018
(540)

NANO VISION
(732) DE BUYER
INDUSTRIES
(511) 06 07 08 09 11 20 21
(111) 1402573
(151) 16.08.2017
(540)

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42
(111) 1424199
(151) 16.01.2018
(540)

Integral EvoxX
(732) Schrack Seconet AG
(511) 09 37 38 42
(111) 1404152
(151) 21.11.2016
(540)

HENSOLDT
(732) Airbus DS
Optronics GmbH
(511) 09 12 13 37 38 41
42

(732) CREATICON
d.o.o.
(511) 03 05 44
(111) 1424218
(151) 21.02.2018
(540)

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42
(732) "Grand Tobacco"
LLC
(511) 34
(111) 1424279
(151) 03.05.2018
(540)
(732) DEVK
Rückversicherungs- und
BeteiligungsAktiengesellschaft
(511) 35 36 38
142

(732) PGM PRECISION
(511) 09 13

(732) SHENZHEN
CAMPER ENTERPRISE
CO., LTD.
(511) 25

(111) 1424298
(151) 10.05.2018
(540)

(111) 1424375
(151) 25.04.2018
(540)

KAIF
(732) JHO Intellectual
Property Holdings, LLC
(511) 25
(111) 1424309
(151) 30.07.2018
(540)

NANO CHAIN
(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42
(111) 1424357
(151) 06.07.2017
(540)

(732) Bopp & Reuther
Sicherheits- und
Regelarmaturen GmbH
(511) 06 07 09 11 37 42

CUREATION

(732) APPLE INC.
(511) 42 45

(732) ŠKODA AUTO
a.s.
(511) 09 12 37 38 39
(111) 1424372
(151) 12.02.2018
(540)

IMI BOPP &
REUTHER

(111) 1424175
(151) 27.07.2018
(540)

(111) 1424176
(151) 24.05.2018
(540)

(111) 1424282
(151) 16.07.2018
(540)

(111) 1424360
(151) 23.07.2018
(540)

LIFE COIN
(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42
(111) 1424366
(151) 30.04.2018
(540)

(732) HL Hutterer &
Lechner GmbH
(511) 06 11 17 19
(111) 1424381
(151) 25.06.2018
(540)

PureLift
(732) Hettich Marketingund Vertriebs GmbH &
Co. KG
(511) 06 07 20
(111) 1424407
(151) 06.06.2018
(540)

PEPSINO’
(732) DRUGS
MINERALS AND
GENERICS ITALIA
S.R.L. in forma
abbreviata D.M.G.
ITALIA S.R.L.
(511) 05
(111) 1424412
(151) 23.05.2018
(540)

Compamatic
(732) Wacker Neuson
Produktion GmbH & Co. KG
(511) 07 09

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1424456
(151) 23.05.2018
(540)

(732) KABUSHIKI
KAISHA TOSHIBA,
also trading as Toshiba
Corporation
(511) 09 35 37 38 42
(111) 1424459
(151) 15.07.2018
(540)

(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO.,
LTD.
(511) 09 41
(111) 1424482
(151) 06.07.2018
(540)

SEROLA
(732) Serola
Biomechanics, Inc.
(511) 41
(111) 1424494
(151) 18.07.2018
(540)

NANO COIN
(732) YAYLA AGRO
GIDA SANAYİ VE
NAKLİYAT ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 29 30 32

(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42
(111) 1424509
(151) 12.10.2017
(540)

(111) 1424461
(151) 03.05.2018
(540)
(732) KRZYSZTOF
ADAMCZYK
(511) 17 19 35

(732) APPLE INC.
(511) 09 38 41
(111) 1424472
(151) 17.03.2018
(540)

(111) 1424517
(151) 16.07.2018
(540)

Ratioline
(732) Gühring KG
(511) 07 08 37 40
(111) 1424530
(151) 22.12.2016
(540)

CARFACTO
(732) Colgate-Palmolive
Company
(511) 03 21

(732) mobile.de GmbH
(511) 09 16 25 28 35 36
37 38 41 42 45

(111) 1424477
(151) 20.07.2018
(540)

(111) 1424546
(151) 15.11.2017
(540)

Ж
(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 16 35 38 42
(111) 1424579
(151) 07.06.2018
(540)

TILANA
(732) LEDVANCE
GmbH
(511) 09 11
(111) 1424620
(151) 19.07.2018
(540)

N COIN
(732) Nano Global Corp.
(511) 36 42
(111) 1424634
(151) 22.05.2017
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 01 02 03 04 06 07
08 09 10 11 12 16 17 18
19 20 21 22 24 25 26
(111) 1424641
(151) 27.07.2018
(540)

RJ ARRAW
(732) RJ Watches SA
(511) 14
(111) 1424646
(151) 12.07.2018
(540)

UMS Pro
(732) UNGERER
Technology GmbH
(511) 07 09

(732) HL Hutterer &
Lechner GmbH
(511) 06 11 17 19
(111) 1424671
(151) 19.06.2018
(540)

(732) BULGARIAN
INDUSTRIAL
ENGINEERING
COMPANY LTD
(511) 13
(111) 1424692
(151) 23.04.2018
(540)

(732) CORTEFIEL, S.A.
(511) 35
(111) 1424699
(151) 18.07.2018
(540)

EUROCALCO
(732) TORRASPAPEL,
S.A
(511) 16
(111) 1424708
(151) 16.04.2018
(540)

UriRoyal
(732) PharmaS d.o.o. za
proizvodnju i promet
lijekova
(511) 05
(111) 1424714
(151) 31.01.2018
(540)

(111) 1424656
(151) 25.04.2018
(540)

SAMSUNG ONYX

ЗИС / RS / IPO
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(732) STREET CHEFS
Ltd.
(511) 29 30 43

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

(540)

(111) 1424715
(151) 19.06.2018
(540)

(111) 1424796
(151) 28.08.2018
(540)

(732) Danira Glavinić
(511) 20 24 35

Novalac ABC

DADA&ROCCO

(111) 1424926
(151) 05.04.2018
(540)

(732) Nova Brands S.A.
(511) 05

(732) Lukas Podolski
(511) 03
(111) 1424747
(151) 21.03.2018
(540)

(732) JOINT STOCK
COMPANY «RUSSIAN
RAILWAYS»
(511) 37 39 42
(111) 1424758
(151) 21.03.2018
(540)

(111) 1424831
(151) 24.01.2018
(540)

(732) REPOSSI
MACCHINE
AGRICOLE S.R.L.
(511) 07 35 37 41 42

(732) LVMH Swiss
Manufactures SA
(511) 14
(111) 1424850
(151) 14.06.2018
(540)

(732) JOINT STOCK
COMPANY «RUSSIAN
RAILWAYS»
(511) 37 39 42
(111) 1424763
(151) 14.06.2018
(540)

(732) SPBI
(511) 12
(111) 1424852
(151) 23.01.2018
(540)

(732) Z NAUTIC
(511) 12
(111) 1424776
(151) 23.01.2018
(540)

144

ENTRALIS
(732) LEDVANCE
GmbH
(511) 09 11
(111) 1424979
(151) 16.04.2018
(540)

HERBIFIT
(732) Beijing TOJOY
SHARE Investment
Management Co., Ltd.
(511) 16 35 36 41
(111) 1424941
(151) 11.05.2018
(540)

(732) PROIZVODNJA I
TRGOVINA
"PHARMAMED"
TRAVNIK D.O.O.
(511) 03 05 35
(111) 1424989
(151) 15.08.2018
(540)

CESIM

(111) 1424849
(151) 22.05.2018
(540)

DEFY ZERO-G

(540)

(732) BELIMO Holding AG
(511) 42
(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 09 16 35 36 41 42
44

(111) 1425003
(151) 07.05.2018
(540)

(111) 1424950
(151) 06.02.2018
(540)

(732) ATALAY
MADENİ EŞYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 11 21
(111) 1424962
(151) 17.07.2018
(540)

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

(732) Limited Liability
Company "BIOROST"
(511) 05 31

(111) 1424913
(151) 21.05.2018

(111) 1424968
(151) 08.06.2018

(732) COLIAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
(511) 29 30
(111) 1425007
(151) 24.04.2018
(540)

(732) Szolvegy Kft.
(511) 01 02 16
(111) 1425010
(151) 10.08.2018
(540)

EYRISE

ЗИС / RS / IPO
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(732) Merck KGaA
(511) 01 12 17 19 21
(111) 1425026
(151) 02.07.2018
(540)

Saypha
(732) Croma-Pharma
Gesellschaft m.b.H
(511) 05
(111) 1425048
(151) 22.05.2018
(540)

(732) MODELO
CONTINENTE
HIPERMERCADOS,
S.A.
(511) 29
(111) 1425156
(151) 16.08.2018
(540)

ICE RUSH

(111) 1425064
(151) 08.08.2018
(540)

TESERA
(732) Carl Zeiss Meditec AG
(511) 10
(111) 1425078
(151) 30.01.2018
(540)

NEKTAR
NATURA
(732) NEKTAR
NATURA d.o.o.
(511) 07 09 11 29 30 32
33 35 37 39 40
(111) 1425186
(151) 19.07.2018
(540)

METALLlC
COLLECTlON
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1425189
(151) 20.06.2018
(540)

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 05 08 09 10 11 14
16 18 20 21 24 25 26 35 44
(111) 1425112
(151) 19.06.2018
(540)

ЗИС / RS / IPO

(540)

(540)

VEFELVI

(732) Omega SA (Omega
AG) (Omega Ltd.)
(511) 09 14

(111) 1425216
(151) 28.06.2018
(540)

(111) 1425310
(151) 26.07.2018
(540)

APELFRO
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1425365
(151) 22.02.2018
(540)

(111) 1425218
(151) 19.01.2018
(540)

MAN UTD
(732) Manchester United
Football Club Limited
(511) 09 14 18
(111) 1425219
(151) 07.08.2018
(540)

Doris Egli

(732) ARCOS
HERMANOS, S.A.
(511) 07 08 21 35
(111) 1425383
(151) 06.02.2018
(540)

(732) Primo Egli
(511) 06 16 18 20 22 24 28
(111) 1425224
(151) 05.04.2018
(540)

LIPBLED
(732) Vogelsitze GmbH
(511) 06 09 12

(732) LIP BLED, d.o.o.
(511) 19 35 37 42

(111) 1425196
(151) 23.08.2018
(540)

(111) 1425247
(151) 23.08.2018
(540)

RYBREVANT

SPEEDMASTER

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(732) Intercontinental
Great Brands LLC
(511) 30
(111) 1425169
(151) 18.09.2017
(540)

(732) Limited liability
company "FITTIN"
(511) 35 42 45

Ж

KOPELFRA

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05

(111) 1425205
(151) 23.08.2018

(111) 1425270
(151) 06.07.2018

(732) Public Joint Stock
Company «GAZ»
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12 16 17 20
22 27 28 35 37 39 41 42
(111) 1425391
(151) 30.05.2018
(540)

(732) LEVEL (FZE)
(511) 34
(111) 1425397
(151) 08.05.2018
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(540)

(732) Bellini Personal
AG
(511) 35 41 42
(111) 1425402
(151) 01.08.2018
(540)

smart GUARD
(732) REHAU AG + Co
(511) 06 09 19 20
(111) 1425406
(151) 12.07.2018
(540)

(732) LEDVANCE
GmbH
(511) 09 11

(540)

(111) 1425474
(151) 30.05.2018
(540)

(732) LEDVANCE
GmbH
(511) 09 11

PANONICA
CROATICA

(111) 1425418
(151) 23.01.2018
(540)

(111) 1425551
(151) 20.06.2018
(540)

(732) SHENZHEN
CHUANG XIN WEI
BICYCLE CO., LTD
(511) 12

(111) 1425475
(151) 23.01.2018
(540)

(111) 1425705
(151) 11.07.2018
(540)

(111) 1425490
(151) 08.06.2018
(540)

OSUNA
(732) LEDVANCE
GmbH
(511) 09 11
(111) 1425502
(151) 11.07.2018
(540)

(732) animonda petcare
gmbh
(511) 31
(111) 1425572
(151) 12.02.2018
(540)

(732) EDMARK
INDUSTRIES SDN
BHD
(511) 03 05 30 32 35
(111) 1425661
(151) 10.04.2018
(540)

ITSAPARK

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

(732) IPQ IP Specialists
AB
(511) 03 09 14 16 18 25
35

(111) 1425449
(151) 11.07.2018
(540)

(111) 1425665
(151) 28.05.2018
(540)

TWIST LICK
DUNK
(732) Intercontinental
Great Brands LLC
(511) 30
(111) 1425468
(151) 08.06.2018
(540)

APOLEDO
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(111) 1425697
(151) 22.06.2018
(540)

(732) GAVRILOVIĆ
d.o.o.
(511) 29

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28
(732) UNGERER
Technology GmbH
(511) 07 09

RESANTO

(732) ATS İÇ VE DIŞ
TİCARET LTD. ŞTİ.
(511) 03 14 18 20 21 24 35

(732) L'OREAL
(511) 03 41
(111) 1425514
(151) 21.08.2018
(540)

PROTENDO
(732) GLOBACHEM
(511) 01 05
(111) 1425537
(151) 08.06.2018

CELOBON
(732) VTS VEKA
Technologie Service
GmbH & Co. KG
(511) 17 37 40 42

(732) FB VISION S.R.L.
(511) 05
(111) 1425707
(151) 28.05.2018
(540)

CELOTEC
(732) VTS VEKA
Technologie Service
GmbH & Co. KG
(511) 17 37 40 42
(111) 1425720
(151) 11.06.2018
(540)

(732) ASLANLAR
AYAKKABI SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 18 25 35
(111) 1425729
(151) 11.07.2018
(540)

(111) 1425676
(151) 21.11.2017
(540)
(732) Adalya Tobacco
International SPRL
(511) 34

ЗИС / RS / IPO
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(151) 28.05.2018
(540)

CELOCOR
(732) VTS VEKA
Technologie Service
GmbH & Co. KG
(511) 17 37 40 42
(111) 1425761
(151) 23.03.2018
(540)

(111) 1425787
(151) 22.12.2017
(540)

SYMPTO
(732) Martina Diminić
Smetiško
(511) 09 38 42 44
(111) 1425790
(151) 20.07.2018
(540)

(111) 1425776
(151) 08.05.2018
(540)

(732)
AKTSIONERNOYE
OBSCHESTVO
"YUZHMORRYBFLOT
"
(511) 29
(111) 1425777
(151) 02.08.2018
(540)

CarFlexi
(732) EMMANKO AG
(511) 39
ЗИС / RS / IPO

(111) 1425840
(151) 23.04.2018
(540)

(732) PCC Exol S.A.
(511) 01

(111) 1425939
(151) 02.07.2018
(540)

(732) Roland SE
(511) 18 25
(111) 1425958
(151) 18.07.2018
(540)

SIMPLADENT
(732) Simpladent GmbH
(511) 05 06 10 44
(111) 1425963
(151) 09.08.2018
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1425798
(151) 28.08.2018
(540)

(732) NANOSHINE
LTD
(511) 02 17 35

(732) PROIZVODNJA I
TRGOVINA
"PHARMAMED"
TRAVNIK D.O.O.
(511) 03 05 30

(111) 1425899
(151) 15.06.2018
(540)

(732) UNIFOREST,
d.o.o.
(511) 07 12 35
(111) 1425775
(151) 15.03.2018
(540)

Ж

(732) Monsieur Fabio
Murolo Monsieur Didier
Dormoy
(511) 06 20 35
(111) 1425900
(151) 15.06.2018
(540)

BIOPON

(732) SHANDONG
GUANSEN POLYMER
MATERIALS
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 17

(732) Bros Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka komandytowa
(511) 01 05

(111) 1425819
(151) 28.08.2018
(540)

(111) 1425928
(151) 22.06.2018
(540)

(732) SHANDONG
GUANSEN POLYMER
MATERIALS
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 35
(111) 1425828
(151) 16.04.2018
(540)

MEDIFIT

(732) "Adriatic Marinas"
D.O.O.
(511) 36 39 41 43 44
(111) 1425929
(151) 22.06.2018
(540)

Royal Montenegro
Golf Club

YoungVision
(732) Carl Zeiss Vision
GmbH
(511) 09
(111) 1425976
(151) 27.02.2018
(540)

(732) Otkrytoe
aktsionernoe obshchestvo
"Zavod gornogo voska"
(511) 01 02 04
(111) 1426046
(151) 22.08.2018
(540)

Aberromic Digital
Refraction
(732) Carl Zeiss Vision
GmbH
(511) 09 10 44
(111) 1426049
(151) 24.07.2018
(540)

(732) "Adriatic Marinas"
D.O.O.
(511) 36 39 41 43 44
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(732) Deichmann SE
(511) 18 25
(111) 1426052
(151) 08.08.2018
(540)

(540)

(540)

KRONOSTAR
(732) Foshan ibike
Technology investment
Co., Ltd.
(511) 12

(732) SHANDONG
HANXIANG TONGDA
IMPORT AND EXPORT
CO., LTD.
(511) 40

(111) 1426086
(151) 27.07.2018
(540)

(111) 1426058
(151) 16.08.2018
(540)

(732) Professionall
Derma S.A.
(511) 03 05

SKIN STORIES
(732) Beiersdorf AG
(511) 05
(111) 1426060
(151) 19.07.2018
(540)

TRENDING NOW
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1426061
(151) 24.04.2018
(540)

(732) Rohulenko Andrii
Yuriiovych
(511) 35
(111) 1426070
(151) 26.06.2018
(540)

(732) Dongying city
Wantai Petroleum
Equipment Co., Ltd.
(511) 07
(111) 1426071
(151) 26.06.2018

148

(540)

JALUPRO

(732) SWISS KRONO
Tec GmbH
(511) 19 20 27 35
(732) Aller Aqua A/S
(511) 31 42 44
(111) 1426129
(151) 11.07.2018
(540)

(732) EMMANOUIL
PASPALAKIS
NIKOLAOS
MANOUSOS
PASPALAKIS
(511) 39

(111) 1426088
(151) 15.02.2018
(540)

(111) 1426182
(151) 22.06.2018
(540)

LIVERGY
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 14 16 18 25 26
(111) 1426105
(151) 21.05.2018
(540)

(732) PF Distribution a.s.
(511) 29 30 31 32 33
(111) 1426130
(151) 11.07.2018
(540)

MEPACAIN
(732) LABORATORIOS
NORMON, S.A.
(511) 05
(111) 1426108
(151) 23.07.2018
(540)

(732) PF Distribution a.s.
(511) 29 30 31 32 33
(111) 1426147
(151) 08.03.2018
(540)

MICROCROSS

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

(732) Roxwood Medical,
Inc.
(511) 10 41

(111) 1426115
(151) 17.05.2018
(540)

(111) 1426152
(151) 22.03.2018
(540)

(732) BXB DIGITAL
PTY LIMITED
(511) 35 42
(111) 1426124
(151) 31.07.2018

(111) 1426180
(151) 27.04.2018
(540)

Porto Montenegro
Yacht Club
(732) "Adriatic Marinas"
D.O.O.
(511) 36 39 41 43 44
(111) 1426186
(151) 22.06.2018
(540)

SYNCHRO
Montenegro
(732) "Adriatic Marinas"
D.O.O.
(511) 36 39 41 43 44
(111) 1426187
(151) 25.04.2018
(540)

(732) PIRELLI TYRE
S.p.A.
(511) 09 12 35 37 39

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

(111) 1426153
(151) 20.04.2018

(111) 1426191
(151) 29.08.2018

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Tails Limited
(511) 32 33

LUMERA Laser
(732) Carl Zeiss Meditec AG
(511) 09
(111) 1426195
(151) 04.09.2018
(540)

WOODEC
(732) Konrad
Hornschuch AG
(511) 17
(111) 1426196
(151) 10.08.2018
(540)

Bellaflora
(732) Merz Pharma
GmbH & Co. KGaA
(511) 05
(111) 1426198
(151) 22.06.2018
(540)

Porto Montenegro
Sailing Club
(732) "Adriatic Marinas"
D.O.O.
(511) 36 39 41 43 44
(111) 1426210
(151) 22.06.2018
(540)

SYNCHRO

Ж

(732) "Adriatic Marinas"
D.O.O.
(511) 36 39 41 43 44

(111) 1426349
(151) 08.02.2018
(540)

(111) 1426228
(151) 05.04.2018
(540)

(732) BEIJING
CAREZOE MEDICAL
APPLIANCE CO, LTD.
(511) 10 28
(111) 1426240
(151) 28.06.2018
(540)

STOP-TICK by
Ceumed

(732) Rock School
Limited
(511) 09 16 41
(111) 1426350
(151) 01.08.2018
(540)

BDF PROBIND
(732) BDF NATURAL
INGREDIENTS, S.L.
(511) 01 05

(732) CMD Pharma Kft.
(511) 05 10
(111) 1426270
(151) 11.04.2018
(540)

KAMIQ
(732) ŠKODA AUTO
a.s.
(511) 12
(111) 1426276
(151) 23.02.2018
(540)

(732) "Adriatic Marinas"
D.O.O.
(511) 36 39 41 43 44
(111) 1426213
(151) 28.08.2018
(540)

RYDECTRO
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1426215
(151) 22.06.2018

(732) COOPERLAT
SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA
(511) 29 30
(111) 1426298
(151) 27.03.2018
(540)

TAILS

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

(111) 1242730
(540)

(540)

(732) KARL VÖGELE AG
(511) 18 25
(111) 702394
(540)

(732) JACK WOLFSKIN
Ausrüstung für Draussen
GmbH & Co. KGaA
(511) 01 03 09 12 18 20
22 24 25 26 27 28 35 41
42
(111) 1229710
(540)

VOBRUSTA

(732) Joint-Stock
Company "Bashkir Soda
Company"
(511) 05 30
(111) 1339510
(540)

(732) Jiangsu Yuyue
Medical Equipment &
Supply Co. Ltd.
(511) 05 10 12
(111) 1390184
(540)

(732) CHEN HONG
(511) 07 08 11
(111) 1392998
(540)

(732) Jaguar Land Rover
Limited
(511) 09
(111) 628505

150

(732) Zentaris IVF
GmbH
(511) 05
(111) 781654
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

(111) 817631
(540)

(732) Karl Vögele AG
(511) 18 25 35
(111) 850542
(540)

(732) KERVAN GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 30
(111) 1275912
(540)

(111) 1389932
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 833711
(540)

REDIVIVO
(732) DSM IP Assets
B.V.
(511) 01 05 32
(111) 1059786
(540)

(732) MARCA-CEYS
INTERNACIONAL S.L.
(511) 02 03
(111) 1283353
(540)

(732) Karl Vögele AG
(511) 18 25
(111) 1102136
(540)

(732) DAIICHI
SANKYO COMPANY,
LIMITED
(511) 05
(111) 1209325
(540)

(732) V.N.P.-VALSA
NUOVA PERLINO
S.p.A.
(511) 33

(111) 1238544
(540)

TEKLA
(732) Trimble Solutions
Corporation
(511) 09 42

(111) 1302996
(540)

DERMATUDE
(732) Jean A.J.A. Hoes
(511) 03 08 10 41 44
(732) Jack Wolfskin
Ausrüstung für Draussen
GmbH & Co. KGaA
(511) 01 03 06 09 10 12
14 16 18 20 22 24 25 26
27 28 35 39 41 42 45

(111) 1115767
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli AG
(511) 30

(732) Dr. Theiss
Naturwaren GmbH
(511) 03 05

(732) Fall Creek Farm
and Nursery, Inc.
(511) 31

(111) 1148153
(540)

(111) 1347719
(540)

(111) 1405878
(540)

META THERAPY
(732) Jean A.J.A. Hoes
(511) 03 08 10 41 44
(111) 1240431
(540)

ESTO
(732) ELECTRO
SISTEM S.R.L.
(511) 09

(732) Guangzhou
Tigernu Leather Co., Ltd.
(511) 18
(111) 1398257
(540)
(732) Stecher Consulting
(511) 35 44 45
(111) 1283331
(540)

DANS LE NOIR ?

(732) Winterhalter
Gastronom GmbH
(511) 03 07 09 11 20

(732) TRADE
CONNECTION
(511) 03 35 43 44

(111) 1399499
(540)

(111) 1330139
(540)

(732) Fall Creek Farm
and Nursery, Inc.
(511) 31

SEKOYA POP

(111) 1399503
(540)

SEKOYA
BEAUTY
(732) Joint Stock
Company «Mil Moscow
Helicopter Plant»
(511) 09 12 37 42
(111) 1344843
(540)

MASCARAmed

ЗИС / RS / IPO

(732) BAKTAT GIDA
SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
(511) 05 29 30 31 32 33
35 40 43
(111) 1406067
(540)

(111) 1265941
(540)

ROBERTO COIN

(111) 801960
(540)

(732) Mastercare AB
(511) 28
(111) 877363
(540)

SEKOYA
GRANDE
(732) Fall Creek Farm
and Nursery, Inc.
(511) 31

(732) Agroskin
Vyacheslav Grigorevich
(511) 18

(111) 1406516
(540)

(111) 952727
(540)

SEKOYA PEACH
(732) Fall Creek Farm
and Nursery, Inc.
(511) 31
(111) 1412099
(540)

(732) GLOVOAPP23,
S.L.
(511) 09 39
(111) 1416989
(540)

SharXS

(732) Fall Creek Farm
and Nursery, Inc.
(511) 31

(732) OSRAM GmbH
(511) 11

(111) 1400596
(540)

(111) 587530
(540)

SEKOYA
CRUNCH

(111) 746106
(540)

(732) ROBERTO COIN
S.p.A.
(511) 14

(732) Amico Group Co.,
Ltd.
(511) 06 09 11 17 19
(111) 1351426
(540)

(732) esparma GmbH
(511) 05

Blemaren

(732) Karl Vögele AG
(511) 35
(111) 953093
(540)

(732) Karl Vögele AG
(511) 18 25
(111) 1025334
(540)

Perlux
(732) Iron & Smith Kft.
(511) 03
(111) 1053550
(540)

DONATI
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(732) Donati S.p.A.
(511) 06 20
(111) 1067353
(540)

EXPRESS LANE
(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1201197
(540)

(732) GILEAD
SCIENCES IRELAND
UC
(511) 05
(111) 1301391
(540)

MAPED
(732) MAPED
(511) 02 18 21 28
(111) 1330756
(540)

(732) MISSLER
SOFTWARE
(511) 09 42
(111) 1201198
(540)

TOPSOLID
(732) MISSLER
SOFTWARE
(511) 09 42
(111) 1263784
(540)

(732) TAMEK GIDA VE
KONSANTRE
SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30 32
(111) 897786
(540)

TWISTY
(732) Karl Vögele AG
(511) 18 25 28
(111) 913086
(540)

(732) Meinl Bank
Aktiengesellschaft
(511) 35 36
(111) 1269842
(540)

(732) Shantou Qincai
Cosmetics Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1270735
(540)

MIGLO

(732) Karl Vögele AG
Zentralverwaltung
(511) 18 25 28
(111) 954873
(540)

MATELUX
(732) AGC Glass Europe
(511) 19 20 21

(732) NXP B.V.
(511) 09
(111) 1286741
(540)

ASEGUA
152

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/10
Intellectual Property Gazette 2018/10

Д

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11237
(51) 03-01
(21) Д-80/ 2017
(15) 30.04.2018.
(22) 11.09.2017.
(30) Д-80/ 2017 11.09.2017. RS
(28) 1
(54) ĐAČKA ANATOMSKA TORBA
(73) UNIVERZAL D.O.O., Bulevar Vojvode Stepe 60,
21000 Novi Sad, RS
(72) KEKIĆ, Dejan, Sofije Pasković 6, 21000 Novi Sad,
RS
(74) PRIMOVIĆ Gordana, Vase Stajića 13, 21000 Novi
Sad, RS
(11) 11239
(51) 06-01
(21) Д-59/ 2017
(15) 03.05.2018.
(22) 23.06.2017.
(30) Д-59/ 2017 23.06.2017. RS
(28) 1
(54) STOLICA
(73) NASTASIJEVIĆ Dobrica, Moravska 16,
12300 Petrovac na Mlavi, RS
(72) NASTASIJEVIĆ Dobrica, Moravska 16,
12300 Petrovac na Mlavi, RS
(74) STAJIĆ TANJGA Branislava, Branislava Borote 7,
fax 302, 21001 Novi Sad, RS
(11) 11238
(51) 11-02
(21) Д-95/ 2017
(15) 30.04.2018.
(22) 23.11.2017.
(30) Д-95/ 2017 23.11.2017. RS
(28) 1
(54) UKRASNA SASKIJA SA UNUTRAŠNJOM
TACNOM
(73) KOVAČEVIĆ Slobodanka, Branka Radičevića 76,
22300 Stara Pazova, RS
(72) KOVAČEVIĆ Slobodanka, Branka Radičevića 76,
22300 Stara Pazova, RS
(74) PRIMOVIĆ Gordana, Vase Stajića 13, 21000 Novi
Sad, RS

(11) 11240
(51) 15-07
(21) Д-93/ 2017
(15) 07.05.2018.
(22) 13.11.2017.
(30) Д-93/ 2017 13.11.2017. RS
(28) 1
(54) RASLADNA VITRINA
(73) "FRIGO ŽIKA" DOO, Kraljevačka bb,
22400 Ruma, RS
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(72) PEJIĆ Živan, Kraljevačka bb, 22400 Ruma, RS

(11) 11241
(51) 11-02
(21) Д-94/ 2017
(15) 07.05.2018.
(22) 21.11.2017.
(30) Д-94/ 2017 21.11.2017. RS
(28) 4
(54) SAKSIJA
(73) ŽIKIĆ, Dragan, Admirala Vukovića 28,
11000 Beograd, RS
(72) ŽIKIĆ, Dragan, Admirala Vukovića 28,
11000 Beograd, RS

(11) 11242
(51) 07-07
(21) Д-102/ 2017
(15) 22.05.2018.
(22) 16.12.2017.
(30) Д-102/ 2017 16.12.2017. RS
(28) 1
(54) POSUDA SA POKLOPCEM
(73) ŽIKIĆ, Dragan, Admirala Vukovića 28,
11000 Beograd, RS
(72) ŽIKIĆ, Dragan, Admirala Vukovića 28,
11000 Beograd, RS

(11) 11243
(51) 06-03
(21) Д-88/ 2017
(15) 28.05.2018.
(22) 06.11.2017.
(30) Д-88/ 2017 06.11.2017. RS
(28) 2
(54) STO
(73) PETROVIĆ Marko, Generala Ljubomira Milića 2,
11041 Beograd, RS
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(72) PETROVIĆ Marko, Generala Ljubomira Milića 2,
11041 Beograd, RS

(11) 11244
(51) 11-02
(21) Д-88/ 2016
(15) 29.05.2018.
(22) 02.11.2016.
(30) Д-88/ 2016 02.11.2016. RS
(28) 1
(54) SUVENIR
(73) SAVIĆ Čedomir, Palih boraca 79,
18430 Kuršumlija, RS
(72) SAVIĆ Čedomir, Palih boraca 79,
18430 Kuršumlija, RS
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(11) 11245
(51) 11-02
(21) Д-89/ 2016
(15) 29.05.2018.
(22) 02.11.2016.
(30) Д-89/ 2016 02.11.2016. RS
(28) 1
(54) SUVENIR
(73) SAVIĆ Čedomir, Palih boraca 79,
18430 Kuršumlija, RS
(72) SAVIĆ Čedomir, Palih boraca 79,
18430 Kuršumlija, RS

(11) 11246
(51) 11-02
(21) Д-90/ 2016
(15) 29.05.2018.
(22) 02.11.2016.
(30) Д-90/ 2016 02.11.2016. RS
(28) 1
(54) SUVENIR
(73) SAVIĆ Čedomir, Palih boraca 79,
18430 Kuršumlija, RS
(72) SAVIĆ Čedomir, Palih boraca 79,
18430 Kuršumlija, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.03.2018. до 15.04.2018.године:
Дизајн број 10898 чији је носилац GTP
COMPANY D.O.O., Vojvode Šupljikca 36/1, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 04.04.2018.
године.
Дизајн број 10920 чији је носилац WP
DISTRIBUTION DOO, Dragoslava Jovanovića 13/II
stan 4, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
28.03.2018. године.
Дизајн број 10921 чији је носилац WP
DISTRIBUTION DOO, Dragoslava Jovanovića 13/II
stan 4, 11000 Beograd RS, престао је да важи дана
28.03.2018. године.
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ (ЕПО)
ЈАСНОЋА И ЈЕДИНСТВО У ПАТЕНТНОЈ ПРИЈАВИ
НОВОСТ И ИНВЕНТИВНИ НИВО ПРОНАЛАСКА
Минхен, 12. до 16. марта 2018. године
ИЗВЕШТАЈ
Јелена Томић Кесер, шеф Одсека за хемију и хемијску технологију
Милан Миљевић, самостални саветник у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику
У Европском заводу за патенте (ЕЗП) у
Минхену, у периоду од 12. до 16. марта 2018. године,
одржана су два семинара Европске патентне
академије (ЕПА): „Јасноћа - јединство: анализа
патентних
пријава
током
претраживања
и
испитивања (напредни ниво)“, OS12-2018, од 12. до
14. марта 2018. године, и „Новост и инвентивни ниво
(напредни ниво)“ OS15-2018, од 14. до 16. марта
2018. године.
Семинарима је присуствовало 39 патентних
испитивача из 14 земаља чланица Европске патентне
организације: Хрватске, Литваније, Мађарске,
Норвешке, Пољске, Албаније, Естоније, Румуније,
Словачке, Данске, Турске, Бугарске, Шпаније и
Србије, као и представници из Кине и Вијетнама.
Учесници из Завода за интелектуалну својину
Републике Србије били су патентни испитивачи
Јелена Томић Кесер, шеф Одсека за хемију и
хемијску технологију,
и Милан Миљевић,
самостални саветник из Одељења за машинство,
електротехнику и општу технику. Оба семинара су
била намењена патентним испитивачима са
вишегодишњим искуством у испитивању пријава
патената.
Семинар је отворио представник ЕПА Нилс
Стевнсборг,
изразивши
задовољство
због
интересовања патентних испитивача националних
завода за поступак испитивања патентних пријава
заснованом на Конвенцији о европском патенту
(КЕП). Значај семинара намењених напредном нивоу
је у томе што се на њима посвећује пажња посебним
и сложеним питањима са којима се испитивачи срећу
у поступцима испитивања патентних пријава.
Први семинар, у трајању од два и по дана, имао
је за тему два услова која патентна пријава мора да
задовољи за одобрење патента: јасноћа – проналазак
мора бити јасно описан и потпуно откривен, и
јединство проналазака – проналасци за које је
једном пријавом затражена заштита (у независним
патентним захтевима) морају бити повезани
јединственим инвентивним концептом.
Предавачи су се посебно осврнули на тему
јасноће, јер је јасноћа важан услов за одобрење и
трајање патента. С друге стране, јединство
ЗИС / RS / IPO

проналаска се сагледава са економског аспекта
испитивања пријаве и није суштински услов
патентибилности. Истакнута је неопходност да
патентни захтеви буду сасвим подржани описом
проналаска, разумљиви и једнозначни при
дефинисању предмета и обима тражене заштите.
Зато не сме постојати сумња по питању категорије
патентних захтева (да ли је у питању заштита
производа, поступка или њихове употребе).
Проналазак мора бити довољно откривен у патентној
пријави тако да стручњак у одговарајућој области
буде у могућности да га изведе у пракси. Међутим,
подносиоци често покушавају да то избегну из
страха од неовлашћене репродукције.
Опис проналаска мора да садржи најмање један
пример извођења проналаска. У неким случајевима
је довољан само један пример, али ако захтеви
покривају широко поље, пријава испуњава услов
откривености само ако опис даје бројне примере
извођења. С друге стране, пријава патента не
испуњава услов јасноће ако описује алтернативна
извођења или варијације које се протежу ван граница
заштићених захтевима. Ипак, пажња се мора
посветити сваком случају посебно. Понекад и
широка поља заштите могу бити подржана мањим
бројем примера или, чак, само једним. Али и тада,
пријава мора, као додатак примерима, да садржи
довољно информација које омогућавају стручњаку у
тој области да, користећи опште знање, изведе
проналазак без додатног инвентивног напора. Уз то
се мора прихватити да je ограничен број покушаја и
грешака дозвољен, као на пример у пољима где
постоје многе техничке потешкоће (одлуке Т 727/95,
226/85 и 409/91). Довољна откривеност мора бити
задовољена на дан подношења пријаве и она се мора
процењивати на основу целе пријаве (опис + захтеви
+ нацрт), с тим да ни апстракт ни приоритетни
документ нису релевантни за ту процену.
Одговорност је подносиоца да то обезбеди. Понекад
није могуће исправити тај недостатак, а да се не
повреди члан 123(2) КЕП-а и тада пријава мора бити
одбијена. Често се у опису проналаска наилази на
референце којима подносилац упућује на релевантно
стање технике. Понекад је документ из референце од
суштинске важности за извођење проналаска и тада,
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због услова да пријава патента мора бити самостална
(self-contained), садржај текста из референце мора
бити припојен, односно унет у опис проналаска.
Значајно је имати у виду да тај накнадно унети
садржај из референтног документа неће бити
преведен у складу са чланом 65. КЕП-а.
Једном пријавом патента је могуће затражити
заштиту за један проналазак, или за групу
проналазака
који
остварују
јединствену
проналазачку замисао. У случају да је затражена
заштита за више проналазака, испитивач може
поднети приговор у вези са јединством проналазака
уколико установи да оно не постоји. Нејединство
може бити очигледно „a priori“ или се може
установити „a posteriori“ када се, након разматрања
претходног стања технике, утврди да техничка
карактеристика, која је заједничка за све независне
патентне захтеве, није нова или инвентивна. У овом
случају испитивач ограничава претраживање и
испитивање само на један проналазак или групу
проналазака који су први поменути у патентним
захтевима, а подносилац се позива да плати додатне
таксе за претраживање и испитивање преосталих
проналазака из пријаве, односно да поднесе
издвојене патентне пријаве. Међутим, припрема
образложења у приговору на непостојање јединства
може бити веома сложенa и захтевати дуже време за
груписање захтева у повезане инвентивне целине.
Након презентација, учесници су, подељени у
две групе – хемија и техника, у одвојеним
просторијама радили практичне вежбе. Кроз
одабране примере показано је на који начин
испитивачи у ЕЗП решавају ситуације када пријава
није јасна или нема јединства проналаска. Тако,
између осталог, препоручено је да је у испитивању
америчких пријава, у којима је због друкчије
законске норме дозвољено да скуп захтева садржи
већи број независних захтева у истој категорији,
често боље приговорити на јасноћу и концизност
(члан 84. КЕП-а) од груписања захтева у посебне
проналаске.
На последњој заједничкој сесији је дат преглед
најважнијих принципа испитивања јасноће и
јединства у патентној пријави, након чега су
подељени сертификати о учешћу.
У другој семинарској целини дискутовани су
основни услови које проналазак мора да испуњава да
би био заштићен патентом: новост и инвентивни
ниво. Полазна тачка је дефиниција за стање технике
и начин одређивања документа који чини најближе
стање технике. Стање технике чини све што је
доступно јавности пре датума подношења пријаве
патента писаним или усменим описом (у току
разговора, предавања, преко радија, телевизије или
160

опреме за репродукцију звука), употребом или на
било који други начин. Интересантно је да се у
поступку испитивања патентне пријаве у ЕЗП, ранија
откривеност
проналаска
може
доказати
и
сведочењем, али је поступак доказивања веома
тежак, поготово при доказивању у случају усмених
описа који немају датум. Појашњено је и да се под
јавношћу сматра и једна једина особа која има
приступ информацији, а која нема обавезу да је чува
у тајности. Честа је грешка проналазача што нису
упознати са тиме да и предавање мањем броју људи,
а без уговора о тајности, постаје стање технике. Под
предавањем се подразумева и одбрана докторске
дисертације и слично, а „мањи број људи“ може бити
и само један.
Што се тиче откривања цртежима, назначено је
да цртежи постају стање технике уколико стручњак
из одређене области технике може из њих открити
техничке карактеристике у одсуству било каквог
описа.
Дискутовано је откривање новости преко
интернета где је такође велики проблем утврђивање
датума постављања документа на сајт. Тада је
потребно утврдити када је информација постављена
на сајт, шта је откривено и на који начин. У овом
случају верује се извору са интернета, а на
подносиоцу пријаве је да докаже да датум није
веродостојан, при чему се обраћа пажња на
репутацију извора података. Због тога је
најпоузданије када се датум постављања може
утврдити помоћу „временске машине“.
Даље, истакнуто је да се и приватне
фотографије, односно снимци који на себи имају
„временски печат“ уређаја - датум и време снимања могу сматрати стањем технике, уз доказивање
аутентичности снимка. Ако би се такво стање
технике оспоравало, жалбено веће примењује
стандард „равнотежа вероватноће“, који значи да
веће одлучује о томе шта је вероватније, да се
догодило или да се није догодило.
Овога пута посебно је наглашен члан 85. КЕП-а
који прописује да се садржај апстракта европске
патентне пријаве која је поднета пре, а објављена
после датума подношења испитиване пријаве, у ЕЗП
не сматра стањем технике, односно да апстракт није
део садржаја документа који спада у стање технике
по члану 54(3) КЕП-а. То би значило да уколико су
све битне техничке карактеристике испитиваног
проналаска присутне само у апстракту Х или Е
документа, тај документ не би могао да се користи за
оспоравање новости, јер се његов апстракт не сматра
делом његовог садржаја. Посебно интересантна тема
је питање да ли дисклејмер у ранијем, Х или Е
документу, чини стање технике за новост
ЗИС / RS / IPO
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испитиваног проналаска. Пример: ранија пријава
садржи одрицање „сви метали осим гвожђа“. У овом
случају„гвожђе“ чини стање технике, јер по гајду
ЕЗП-а, под садржајем европске пријаве сматра се
укупно откривање, односно опис, нацрт и патентни
захтеви, укључујући и све што је изричито одрицање,
са изузетком дисклејмера за неуспешна извођења.
Такође, интересантна је пракса у тумачењу новости у
односу на тзв. опште откривање (нпр. халоген) или
листе наведених халогених елемената (нпр. флуор,
хлор, бром, јод). У погледу новости, ако је у
документу стања технике означен генерички скуп
халогена, такав документ не оспорава новост
проналаска у коме се користи хлор. Али, ако је у
ранијем документу јасно наведено да се може
користити сваки халоген индивидуално - флуор,
хлор, бром, јод - такав документ угрожава новост
испитиваног проналаска који се заснива на хлору.
Друкчија је ситуација код „проналаска избора“. На
пример, стање технике наводи две дугачке листе:
једна је листа пигмената, на којој се налази пигмент
Х, а друга је листа везива на којој се налази
једињење Y. Иако су Х и Y појединачно наведени у
листама, комбинација Х и Y није специфично
откривена у ранијем документу. У овом случају,
новост одабране комбинације се не може оспоравати
ранијим документом.
Посебна пажња је дата процени инвентивног
нивоа, који се најчешће оспорава комбиновањем два
документа стања технике. Међутим, често је
оправдано оспоравање инвентивног нивоа на основу
једног документа, када се поред најближег стања
технике користи и опште знање. Посебна је околност
када је у једном документу, нпр. у књизи, описан
већи број решења техничког проблема, те се могу
комбиновати информације из једног извора.
Наведене су и могућности оспоравања инвентивног
нивоа комбиновањем више од два документа. То је
могуће када проналазак решава више независних
проблема, те се тада сваки проблем посматра
одвојено. Зато се са најближим стањем технике може
комбиновати различит документ за решење сваког
техничког проблема посебно. Постоје ситуације када
је проналазак са не-техничким ефектом, нпр.
естетским, или га уопште нема, или када проналазак
не решава у потпуности дефинисани технички
проблем.
Да би се проценило да ли је техничко решење
постигнуто проналаском очигледно, полазна тачка је
одређивање документа најближег стање технике. То
најчешће представља документ са највећим бројем
истих техничких карактеристика које поседује и
испитивани проналазак. Али, истакнуто је да је
намена постојећег решења из стања технике битнија
од броја подударних техничких карактеристика. За
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процену очигледности, примењује се приступ „од
проблема до решења“ (problem – solution approach PSA) којим се кроз тачно одређене кораке врши
провера инвентивног нивоа: одређивање најближег
стања технике, одређивање објективног техничког
проблема који се решава (који није увек исти као
субјективни, наведен у пријави), те разматрање да ли
би предметни проналазак, полазећи од најближег
стања технике и објективног техничког проблема,
био очигледан стручњаку из одговарајуће области.
Поред презентација и дискусија, већи део
семинара се одвијао у виду практичних вежби које су
учесници радили самостално или подељени у мање
групе. На почетку семинара свим учесницима су
подељене одабране патентне пријаве за анализу, као
и документа која чине претходно стање технике.
Задатак је био да се дефинишу независни патентни
захтеви,
процени
јасноћа
пријаве,
утврди
испуњеност услова јединства, и анализира постојеће
стање технике и упореди са патентним захтевима
испитиване пријаве. Затим су одређивана документа
која оспоравају новост. Уколико је испуњен услов да
ниједан документ стања технике не угрожава новост,
примењује се приступ проблем-решење. Након
анализирања задатих случајева, учесници су
износили мишљење и закључке. На крају су
предавачи изнели своје налазе уз позивање на
одговарајуће чланове КЕП-а. Као посебност је
истакнуто оспоравање новости цитирањем два
документа, при чему је један од њих приручник.
У оквиру групе за технику су обрађене и теме
које се често појављују у пријавама. Тако, посебно су
дискутоване имплицитне карактеристике, оне које се
подразумевају коришћењем неког генеричког
термина. Најбољи пример је да уколико се захтева
заштита за „бицикл“, подразумева се да није
потребно помињати постојање точкова, док се
унутрашње карактеристике односе на композиције
или унутрашње структуре производа. Оне могу
постати стање технике уколико их стручњак из
одређене области технике може открити и направити
без улагања додатног напора.
У хемијској групи је дискутована одлука Т
0007/07 која се односи на изузетно осетљиво питање
откривености проналаска претходном употребом у
случају клиничког испитивања лека пре подношења
патентне пријаве. За разлику од прототипа импланта
који се угради у мали број пацијената (који, према
закључку жалбеног већа, нису у могућности да
„проследе прототип проналаска“ или да га сами
разложе и испитају), у случају клиничког
испитивања када су таблете предате већем броју
испитаника да их однесу кући и користе дужи
период, сматра се да је носилац права на патент без

161

Подлистак ГИС 2018/10
Supplement IPG 2018/10
контроле над испитиваним леком, осим уколико
нема експлицитне формалне забране његовог
отуђења од пацијената који учествују у испитивању.
Дозни режим преписан пацијенту од стране лекара
сматра се да чини стање технике, односно да
оспорава новост проналаска, ако пацијент није под
обавезом чувања тајне.
У погледу процене инвентивног нивоа, урађено
је неколико вежбања на пријавама патената
одабраним од стране предавача. На сваки случај је
примењен приступ „од проблема до решења“
(„problem-solution
approach“).
Посебно
се
дискутовало о ефектима проналаска и њиховом
приказу у опису проналаска као основу за
инвентивни ниво. Тако, унапређење неког процеса
мора бити значајно и изнад маргина грешке и
нормалних флуктуација. Али зато, у комерцијалним
индустријским процесима, као што је, на пример,
производња папира, чак и мала унапређења од 3%
треба прихватити као значајна. Наглашено је да
испитивач мора обратити пажњу приликом
разматрања стања технике да ли оно одвраћа од
решења у која се сврстава испитивани проналазак.
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Ако те јесте случај, онда је проналазак у испитиваној
пријави инвентиван. Током практичних вежби, у
групи за хемију су посебно разматрани облици
патентних захтева који су карактеристични за
фармацију, област технике у којој је форма захтева
од суштинског значаја за новост проналаска.
На крају другог семинара су такође подељени
сертификати о учешћу.
Семинари ове врсте су изузетно корисни за
испитиваче националних патентних завода, јер кроз
комбинацију презентација и вежби долазе у
непосредан контакт са праксом испитивања веома
сложених патентних пријава. Учешће на ова два
семинара су омогућила учесницима да током једне
радне недеље унапреде знање о методологији
суштинског испитивања и стекну увид у одлуке
жалбених већа ЕЗП које представљају референтне
тачке у пракси.

ЗИС / RS / IPO

Подлистак ГИС 2018/10
Supplement 2018/10

ИЗВЕШТАЈ СА СЛУЖБЕНОГ ПУТА У НАРОДНУ РЕПУБЛИКУ КИНУ
Пекинг, 28-29. август 2018. године
Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину
У периоду од 28-29. августа 2018. године у
Пекингу (Народна Република Кина) је одржана
Конференција на високом нивоу о интелектуалној
својини за земље дуж “Каиша и пута”. Републику
Србију је на конференцији представљао мр
Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну
својину.
Каиш и пут” (“Belt and Road”), или како се још
назива - “Каиш и пут иницијатива” (“Belt and Road
Initiative”) је развојна стратегија, предложена од
стране кинеског председника Си Ђипинга 2013.
године, која се фокусира на чвршћу економску и
културну сарадњу између земаља које се налазе
између Кине и остатка евроазијског континента.
Иницијатива има за циљ да промовише уређен
и слободан проток роба и услуга између тих земаља,
ефикасно и лако размештање економских ресурса и
чвршће повезивање националних тржишта, све то
кроз интензивнију сарадњу азијског, европског и
афричког континета. Описана иницијатива отвара
нове могућности за земље које се налазе дуж “Каиша
и пута” да се удруже са Кином у правцу заједничког
економског развоја. Своје место у том великом
пројекту има и интелектуална својина као важна
полуга економског напретка у савременом свету.
У оквиру описане иницијативе, у Пекингу је, у
Народној Републици Кини, 28. и 29. августа 2018.
године, одржана Конференција на високом нивоу о
интелектуалној својини за земље које се налазе дуж
“Каиша и пута”. Конференција на висoком нивоу
организована је од стране Светске организације за
интелектуалну
својину
(WIPO),
Националнe
администрације за интелектуалну својину Народне
Републике
Кине
(CNIPA),
Националне
администрације за ауторско право Народне
Републике Кине (NCAC), Министарства трговине
Народне Републике Кине (MOFCOM) и Пекиншке
градске Владе. Циљ Конференције је био да се
примене предлози из “Каиш и пут иницијативе”, да
се размене искуства земаља у погледу заштите
интелектуалне својине и да се начини један корак
даље у унапређењу међусобне сарадње када је реч о
спровођењу права интелектуалне својине. Ово је
друга конференција те врсте која се одржава у
Пекингу. Прва је одржана у јулу 2016. године на
којој је Србија такође била присутна.
Овогодишњи скуп отворили су господин Ванг
Јонг, државни секретар Народне Републике Кине и
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господин Френсис Гари, генерални директор Светске
организације за интелектуалну својину.
Државни секретар Ванг Јонг је у уводном
говору пожелео да се сарадња у области
интелектуалне својине између држава дуж “Каиша и
пута” интензивира и прошири на још већи број
земаља, да се учини још прагматичнијом и
сврсисходнијом. Заједнички напор, како је рекао,
треба да буде предузет са циљем да се унапреде
прописи који уређују област интелектуалне својине,
али и квалитет и ефикасност процедура заштите
права интелектуалне својине. Све то има за циљ да се
у овој области створи клима која подразумева
отвореност у сарадњи, транспарентност у раду,
непристатрасност у одлучивању, што ће на крају
допринети и већем економском просперитету у
земљама “Каиша и пута”. Такође, господин Ванг
Јонг је прочитао и писмо подршке које је
присутнима упутио председник Кине, господин Си
Ђинпинг.
Господин Франсис Гари, генерални директор
Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO), изразио је захвалност Влади Народне
Републике Кине на промовисању такве сарадње међу
земљама “Каиша и пута”, као и на подршци коју
Кина већ годинама даје Светској организацији за
интелектуалну својину WIPO.
Поред поменуте двојице високих званичника,
уводни говор на отварању конференције дали су и
господин Шен Чангјуи, директор (Commissioner)
Националнe администрације за интелектуалну
својину Народне Републике Кине (CNIPA), која је
заправо Заводу за интелектуалну својину Народне
Републике Кине, затим министар за индустрију и
занате Камбоџе - господин Чам Прасид, помоћник
министра трговине Народне Републике Кине господин Ли Ченгганги и госпођа Сауле Тлевлесева,
директорка Евроазијске патентне организације.
Конференцији је присуствовало, као и 2016.
године, око 300 учесника из скоро шездесет земаља
света. Највећи број учесника чинили су
представници земаља из Азије и Европе. Од
европских земаља, поред Србије, на скупу су били
представници
Мађарске,
Румуније,
Чешке
Републике, Пољске, Естоније, Летоније, свих
бивших
југословенских
република
(осим
Македоније), Албаније, Грчке, Руске Федерације,
Белорусије, Грузије, Молдавије и тако даље. Скупу
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су присуствовали, на највишем нивоу и
представници WIPO-a, предвођени генералним
директором Франсисом Геријем. Поред њих, и
представници Европске патентне организације које
је предводио господин Рајмонд Луц, заменик
председника ЕПО-а, такође су били присутни на
конференцији.
На конферецији се могло чути доста корисних
чињеница о стању интелектуалне својине у
савременом свету. Поред осталог, речено је да се
готово 30% светске трговине данас односи на
нематеријална добра и на услуге. Интелектуална
својина је систем норми који омогућава правну
заштиту и правни промет нематеријалних добара жигова, патената, индустријског дизајна, ауторских
дела и тако даље. То је разлог зашто Народна
Република Кина, као најбрже растућа економија
света, настоји да унапреди заштиту интелектуалне
својине. Кинеске технологије и инвестиције које
продиру у велики број земаља Кина жели што боље
да заштити.
У последњих пет година, готово 90 земаља
света и међународних организација “дуж Каиша и
пута” потписало је са Кином билатералне споразуме.
Кинеска трговина са земљама “Каиша и пута”
достигла је ове године износ од 30 трилиона
кинеских јуана (100 јуана је 12,5 евра) док су кинеске
инвестиције у тим земљама достигле ниво од 70
милијарди америчких долара и створиле више од
200.000 радних места. Иницијатива “Каиш и пут”
тренутно
је
најпопуларнија
платформа
за
међународну сарадњу. У основи те сарадње је
трговина робама и услугама и ту интелектуална
својина има своје важно место, како сам горе већ
истакао. Јасан је интерес Републике Србије да
развија чврсту билатералну сарадњу са Народном
Републиком Кином. Кинеске инвестиције расту у
нашој земљи из године у годину, Србија мора да се
покаже као одговоран пословни партнер, способан да
заштити кинеске технологије и сва друга
нематеријална добра која кроз инвестиције долазе у
нашу земљу. За то је потребна сарадња, добро
познавање међународног правног оквира у области
интелектуалне својине, посебно међународних
уговора које су потписале Народна Република Кина
и Република Србија и чврста, бескомпромисна борба
против кршења права интелектуалне својине. У том
погледу, посебно бих истакао да Завод за
интелектуалну својину има Споразум о сарадњи са
Националном администрацијом за интелектуалну
својину Народне Републике Кине и да је у оквиру те
сарадње Кинеска страна учинила већ две
билатералне посете Заводу за интелектуалну својину
Републике Србије: први пут у мају 2017. године и
други пут у јуну ове, 2018. године. Кинеска страна
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изузетно уважава рад Завода за интелектуалну
својину Србије. Године 2016, представник Завода за
интелектуалну својину је на предлог Државног
завода за интелектуалну својину Народне Републике
Кине, председавао тачком дневног реда под називом:
Развој ефективне инфраструктуре и капацитета за
динамични систем заштите интелектуалне својине:
искуства и најбоља пракса. Ове године, представник
Републике Србије имао је излагање у оквиру панела
под називом: Подстицај иновацијама кроз појачану
комерцијализацију и искоришћавање интелектуалне
својине као кључне нематеријалне имовине.
Први дан конференције “Каиш и пут 2018” био
је пун активности и трајао је од 9:00 до 21:00 увече.
Конференција је била подељена на неколико панела.
На првом панелу под називом “Развој
глобалног система интелектуалне својине и
заједничка стратегија како би се одговорило
изазовима дигиталног доба – закони, методологије и
јача сарадња”, модератор је био директор Пекиншког
завода за интелектуалну својину, а излагање су
имали представници Народне Републике Кине,
Мађарске, Молдавије и Саудијске Арабије. На
другом панелу, под називом “Подстицај иновацијама
кроз појачану комерцијализацију и искоришћавање
интелектуалне својине као кључне нематеријалне
имовине”, поред представника Србије, излагање су
имали и представник Светске организације за
интелектуалну својину (WIPO), Народне Републике
Кине, Демократске Републике Лаос, као и
представник америчког унивезитета “Џон Хопкинс”.
На трећем панелу под називом “Јачање заштите
интелектуалне својине и истраживање најбољих
модела заштите тих права на националном нивоу са
циљем стварања најбољег могућег пословног
окружења”, говорили су представик Кине, Руске
Федерације, Бангладеша, Латвије. На четвртом
панелу под називом “Заштита интелектуалне својине
у области генетичких ресурса, традиционалног знања
и фолклора – национална искуства када је реч о
законима и пракси”, говорили су представници
Чешке Републике, Тајланда, Грузије и Кине. На
петом
панелу
под
називом
“Одржива
мултилатерална сарадња у области интелектуалне
својине у циљу подршке иновацијама и креативности
– међународне законодавне активности” говорили су
представници Кине, Пољске, Сингапура, Казахстана
и Светске организације за интелектуалну својину.
Директор Завода за интелектуалну својину
одржао је предавање на тему “Комерцијализације и
искоришћавања
добара
заштићених
правима
интелектуалне својине”.
Директор Завода за интелектуалну својину је
упознао учеснике конференције о пракси нашег
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Завода у односу на услуге које пружамо
предузетницима, малим и средњим предузећима,
када је реч о заштити њихових права интелектуалне
својине и о најефикаснијим начинима њиховог
искоришћавања. Завод за интелектуалну својину
пружа услуге дијагностике права интелектуалне
својине за наше привредне субјекте већ скоро 8
година и до сада је посетио 302 привредна субјекта у
нашој земљи. Само у току 2017. године, службеници
Завода посетили су 44 привредна субјекта док су у
току исте године одржали 43 семинара, радионица и
различитих предавања на тему заштите права
интелектуалне својине. Описане стручне скупове
посетило је скоро 1500 учесника а највећи број њих
дошао је са универзитета и истраживачких
института. Завод Србије има јако добру европску
репутацију када је реч у услугама едукације у
области права интелектуалне својине што је и разлог
већег броја посета делегација страних завода које
смо имали у току неколико претходних година,
укључујући и Завод Народне Републике Кине.

Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO) чији је циљ јачање сарадње између земаља
дуж “Каиша и пута” и то кроз покретање два типа
пројеката:

Након одржаног предавања, директор Завода
Републике Србије имао је част да сутрадан да
интервју за кинески “IP News” где је са новинарима
разговарао о утисцима које носи са конференције и о
значају сарадње између националних завода Кине и
Србије. Такође, имао је прилику да буде међу мањим
бројем званица на пријему чији је домаћин био
кинески премијер, господин Ли Кејђинг. Кинески
премијер је водио разговор са генералним
директором Светске организације за интелектуалну
својину, господином Франсисом Гаријем о значају
иновација за развој савремених економија, о значају
сарадње између Кине и Светске организације, као и о
потреби да се “Каиш и пут” иницијатива настави и у
будућности. Кинески премијер показао је изузетно
добро познавање интелектуалне својине и дубоко
разумевање њеног значаја и неопходности њене
бескомпромисне заштите. Посебно је нагласио да
држава мора да се бори против кривотворења и
пиратерије.

Као и 2016. године, и ове је конференција
“Каиш и пут” завршена усвајањем “Заједничке изјаве
о прагматичној сарадњи на пољу интелектуалне
својине међу земљама дуж Каиша и пута”. Није реч о
правно обавезујућем документу, већ о изјави о
заједничким намерама да се настави са иницијативом
“Каиша и пута”.

Други дан конференције био је посвећен
округлом столу на којем су земље учеснице имале
прилике да чују о најновијим трендовина и
најактуелнијим питањима заштите интелектуалне
својине у другим земљама, али и да нешто кажу о
својим искуствима у тој области. Такође, округли сто
је ове године искоришћен за представљање
заједничке иницијативе Народне Републике Кине и

На сајту Владе Народне Републике Кине
посвећен је значај простор Конференцији на виском
нивоу. Читав догађај је био и медијски праћен. China
IP News је 29.8.2018. године посветила читав број
Конференцији, CCTV је такође извештавала о скупу.
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пројеката чији је циљ ефикасна размена идеја у
погледу прописа у овој области и најбоље
праксе,
подизање
свести
о
значају
интелектуалне
својине
и
унапређењу
капацитета за заштиту интелектуалне својине;
пројеката чији је садржај дефинисан према
потребама сваке државе понаособ.

За пројекте “општег типа” свака држава дуж
“Каиша и пута” ће одредити особу за контакт која ће
на оперативном нивоу одржавати везу са колегама из
других земаља. Када је реч о “појединачним
пројектима” свака заинтересована земља може да се
региструје код кинеског завода након чега ће земље
“Каиша
и
пута”
креирати
појединачне,
специјализоване групе са циљем да спроведу
одговарајуће пројекте.

Земље “Каиша и пута” сагласне су да је
императив развијати односе што чвршће сарадње,
посебно када је реч о односима националних завода
за интелектуалну својину, који треба да буду
прагматични и на обострану корист. Такође,
подржано је и унапређење чланства у свим
међуанродним уговорима којима администрира
Светска организација за интелектуалну својину
(WIPO) и системима међународне заштите права
индустријске својине као што су PCT, Mадридски
систем регистровања жигова, Хашки систем
међународне заштите индустријског дизајна, итд.
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
13. САСТАНАК САВЕТОДАВНОГ КОМИТЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА (АСЕ)
Женева, 3. до 5. септембра 2018. године
ИЗВЕШТАЈ
Татјана Стевановић, руководилац Групе за међународну сарадњу
Тринаести састанак Саветодавног комитета за
спровођење права одржан је од 3. до 5. септембра
2018. године у Женеви. Састанку су присуствовали
представници земаља чланица Светске организације
за интелектуалну својину (WIPO) и посматрачи.
Бранка Тотић, помоћник директора и Татјана
Стевановић, руководилац Групе за међународну
сарадњу учествовале су на састанку као
представнице Србије.
Пре почетка састанка, као и трећег дана
састанка одржани су састанци регионалне CEBS
групе, ради усаглашавања ставова у погледу изјава
које ће координатор групе изнети на почетку и на
крају заседања.
ДНЕВНИ РЕД САСТАНКА
1.
2.
3.
4.

Отварање састанка.
Избор председавајућег и два заменика.
Усвајање дневног реда.
Пријем ад-хок посматрача.

А:

Размена националних искустава о јавним
кампањама за подизање свести о значају
интелектуалне својине, посебно код младих,
конципираних у сагласности са националним
приоритетима образовања.
Размена
информација
о
националним
искуствима у погледу политике и режима
спровођења права, укључујући и механизме за
решавање спорова из области интелектуалне
својине, којима се спорови решавају на
избалансиран, целовит и ефикасан начин.
Размена националних искустава у погледу
подршке коју WIPO, у складу са ширим
друштвеним интересом и приоритетима, пружа
у изради националних прописа, узимајући у
обзир разлике у развијености појединих
држава, разлике њихових правних традиција,
као и различите начине злоупотребе права на
њиховим територијама.
Размена успешних прича о институционалним
унапређењима и WIPO подршци у обуци
државних службеника на националном и
регионалном нивоу, у складу са препорукама
Развојне агенде.

Б:

Ц:

Д:

7.
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Недавне активности WIPO у погледу изградње
поштовања заштите права интелектуалне својине.

8.
9.
10.

Будући рад АСЕ.
Усвајање Резимеа
председавајућег.
Затварање састанка.

састанка

од

стране

ТОК САСТАНКА И ТЕМЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ
РАЗМАТРАНЕ
Преовлађујући утисак са 13. састанка био је
обиље презентација на четири теме, које су још на
10. састанку АСЕ 2015. године усвојене за план
будућег рада, али такође и утисак да је велики број
приказаних решења остао у оквиру „већ виђеног“.
Стога ће у извештају бити наведене презентације
које су оставиле најјачи утисак и оне у којима је
описано неко ново решење.
Први дан састнака био је посвећен
теми А: размени националних искустава о јавним
кампањама за подизање свести о значају
интелектуалне својине, посебно код младих,
конципираних
у
сагласности
са
националним приоритетима образовања
(WIPO/ACE/13/4),
у
оквиру
које
су
презентације одржали представници четири
земље чланице: Хрватске, Казахстана, Тајланда,
САД и две организације: Шпанске асоцијација
за одбрану жигова (ADEMA) и Кооперативног
друштва музичких аутора и издавача
Швајцарске.
Изузетну пажњу привукла је презентација “IP
Public Awareness Campaigns in the United States of
America”, коју је одржао Peter N. Fowler, Senior
Counsel, Enforcement, Office of Policy and International
Affairs, USPTO. Презентацијом је обухваћено више
промотивних активности у Америци и на Далеком
истоку, у оквиру којих су припремљени атрактивни
видео спотови путем којих се потрошачима шаље
јасна и сугестивна порука да је одлука да не купују
лажне производе и тиме помажу криминал на њима.
Тим порукама потрошачи се позивају да свесно и
одговорно купују праве производе и тиме сачувају
тржиште, привреду и радна места за будуће
генерације. Неке од споменутих кампања су:
такмичење Inspiring Invention за ђаке основних,
средњих и виших школа одржано у периоду од 2007.
до 2009. године у Америци, чији је победник Lost
Cat Magnet (Магнет за изгубљену мачку)
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представљен пропагандним видео и штампаним
материјалом широм Америке, затим кампања Fake
Drugs Kill, која је организована од 2013. до 2014.
године, па поново 2015. године у Бангкоку, зато што
је установљено да су најчешће жртве кривотворених
лекова на Далеком истоку управо страни туристи;
затим кампања на међународним аеродромима у
Америци 2017. године Fake Goods Real Danger; и
друге.
Другу запажену презентацију у оквиру исте
теме одржао је Jose Antonio Moreno Campos, Director
General, Asociacion Espanola para la Defensa dela
Marca (ADEMA) у којој је представљен пројекат
Authenticity, покренут 2014. године од стране
шпанске, италијанске (INDICAM) и француске
асоцијације (UNIFAB) за заштиту жигова,
финансиран од стране ЕУИПО Опсерваторије за
повреде права интелектуалне својине. Циљ овог
пројекта је заштита локалних тржишта путем
промоције аутентичних производа, па је за
обележавање производа у градовима који понесу
титулу Authenticity креиран лого. Велики број
градова позваних да учествују у овом пројекту
одазвао се позиву увиђајући потребу за заштитом
аутентичних локалних производа, након чега су
бројне промоције организоване широм Шпаније,
Италије и Француске. Први градови који су понели
лого Authenticity били су Аликанте, Малага, Париз,
Рим, Сервиа. У Аликантеу је, на пример,
руководство града оценило да је важно заштити
локалну индустрију коже, па је креиран лого „Lo que
es autentico es ETERNO” (Оно што је аутентично,
вечно је). У другој фази пројекта у плану је
повезивање „аутентичних“ градова у мрежу, а у
трећој
успоствљање
међународне
мреже
„аутентичних“ градова. Приступање пројекту
најавиле су Немчка, Малта и Пољска, док су
интересовање за приступање исказале и друге
државе и организације.
Панел дискусијом у оквиру теме А
председавала је Elizabeth Jones, IP Enforcement Policy
Advisor, Copyright and IP Enforcement Directorate,
Intellectual Property Office, United Kingdom. Више
представника земаља чланица поставило је питање
мерења резултата промотивних активности. Како су
у питању активности са дугорочним циљем,
егзактних одговора није било, али је наведено да је
један од позитивних индикатора одзив за учешће у
неком пројекту, јер то значи да таква потреба
постоји. На питање коју би циљну групу било
најкорисније обухватити промотивним пројектом ако
се ради о малим средствима и малој земљи, одговори
су били различити. Представник USPTO је изнео
мишљење да је то влада те земље, да је потребно
почети од подизања свести о потреби коришћења
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правих производа у државним институцијама.
Представник USPTO такође је нагласио да су
резултати заштите права интелектуалне својине
најбољи у земљама где су националне институције
ангажоване по овом питању повезане и сарађују.
Председавајућа панел дискусије је нагласила велику
различитост организација државних институција у
различитим земљама и навела да је Завод за
интелектуалну својину УК у посебном положају јер
не само да је центар за сва питања из области
интелектуалне својине у УК, укучујући и спровођење
права, већ има и улогу креатора политике у области
интелектуалне својине.
Тема Б: размена информација о националним
искуствима у погледу политике и режима
спровођења права, укључујући и механизме
за
решавање
спорова
из
области
интелектуалне својине, којима се спорови
решавају на избалансиран, целовит и
ефикасан начин обухватила је највећи број
презентација и више подтема.
На подтему „Координација спровођења права
интелектуалне
својине
на
националном
и
регионалном плану“ (WIPO/ACE/13/6), презентације
су одржали представници Белорусије, Кине, Финске,
Мексика, Перуа, Републике Кореје, Руске федерације
и Уганде.
Директор кинеског регионалног Завода за
интелектуалну својину града Guzhen, Zhongshan,
представио
је
пројекат
„Јачање
заштите
индустријског дизајна као подршка индустрији
осветљења – заштита интелектуалне својине у
Guzhen, Zhongshan.“ У овом граду у Кини, који је
центар индустрије за израду производа за осветљење,
у коме се израђује 70% тих производа у Кини, развој
ове индустрије одпочео је пре 30 година. Како се
производи ове индустрије брзо мењају, те нови
производи смењују старе у року од 6 месеци,
процењено је да би брзе процедуре заштите права
интелектуалне својине, у првом реду дизајна, али и
жигова и иновација, деловале као позитиван
стимуланс брзом развоју ове индустрије. Брза
регистрација дизајна спроводи се у року од месец
дана, најбржа је била реализована за 10 дана, али се
такође убрзано спроводе активности координације
спровођења права, стављањем приоритета на
медијацију, затим арбитражу и усаглашено деловање
свих институција ангажованих на спровођењу права
интелектуалне својине. Стратешки циљ овог
пројекта је да Guzhen, Zhongshan израсте у највећи
светски центар индустрије осветљења, а у плану је
подршка другим индустријама у другим кинеским
центрима по угледу на овај модел.
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Представница финске државне институције за
ауторско
право
и
аудиовизуелну
културу
представила је пројекат „Најбоља пракса употребе
писама престани и одустани од кршења права на
интернету упућених појединцима“ који је спроведен
као јавно-приватно иницијатива заједно са
заступницима, који су финансијски мотивисани да
упуте велики број оваквих писама, на хиљаде,
појединцима који повређују права на интернету.
Посебна пажња посвећена је сачињавању ових
писама. У том смислу се водило рачуна да тон писма
и предложени износ који би појединац требало да
плати и тиме надокнади почињену штету остане у
разумним границама, до пар стотина евра, али и да се
наговести шта може да се деси ако се досадашња
пракса не прекине. Успех овог пројекта који се
наставља је велики.
Директор мексичког Завода за интелектуалну
својину одржао је презентацију о сродном пројекту
упозорења компанија које користе нелегални
софтвер, који базира на позиву да се добровољно
пређе на легални.
На подтему „Аранжмани за решавање онлајн
кршења
права
интелектуалне
својине“
(WIPO/ACE/13/7)
презентације
су
одржали
представнци Израела, Уједињеног краљевства и
Европске комисије.
Елизабет Џоунс представила је пројекат
сарадње
Завода
за
интелектуалну
својину
Уједињеног краљевства са власницима права и
интернет провајдерима, у циљу борбе против онлајн
повреда права путем смањења заступљености
нелегалних сајтова и бољег упућивања корисника ка
повољним легалним сајтовима. У презентацији је
истакнуто да је најбољи вид борбе против повреда
права на интернету јавно-приватно партнерство са
интернет провајдерима.
Одличну презентацију о таквом приступу
одржао је на предходном заседању Frederick Mostert,
Research Fellow, University of Oxford, Visiting
Professor, King’s College, London, United Kingdom
(WIPO/ACE/12/9).
Представница Европске комисије представила
је иницијативу за борбу против онлајн повреда права
путем праћења токова новца (follow the money) у
којој се такође акценат ставља на сарадњи
институција, индустрије и интернет посредника, у
којој Европска комисија има улогу поштеног брокера
који олакшава ову сарадњу.
Такође изузетно запажена,
follow the money
иницијатива, представљена је на предходном заседању у
паузи: Canada’s Project Chargeback: Fighting Online
Counterfeiters Worldwide (ACE/12 side event).
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Подтема „Избалансирано, холистичко и
ефективно
решавање
спорова
у
области
интелектуалне
својине“
представљена
је
презентацијом Xavier Seuba, Associate Professor,
Judicial Trainings Manager and Director of Diploma on
Patent Litigation in Europe, Center for International
Intellectual Property Studies (CEIPI), University of
Strasbourg,
France
(WIPO/ACE/13/8)
и
презентацијама Колумбије, Јордана, Марока,
Уједињеног краљевства и међународног удружења
AIPPI (WIPO/ACE/13/9).
Презентацију Уједињеног краљевства о
накнади штете за повреду права интелектуалне
својине одржао је Alan Johns QC, District Judge of the
Intellectual Property Enterprise Court, High Court of
Justice, London, United Kingdom. У УК, власник
права може преко суда да затражи надокнаду штету
коју је претрпео без обзира да ли је оптужена страна
о томе предходно била обавештена. Накнада штете
се обрачунава у износу „суме која би била остварена
преговарањем“, на основу прорачуна хипотетичног
профита који би био остварен у ситуацији да се
повреда права није ни догодила, већ да је страна која
крши нечија права на основу уговора са власником
права остварила профит. У случајевима свесне
намерне злоупотребе нечијих права могуће је
досудити додатну надокнаду. Такође је могуће, у
случају великог богаћења на рачун повреде туђих
права тражити већу надокнаду базирану на стварно
оствареном профиту починица. Морална штета може
бити надокнађена само у малом броју случајева када
је повредом права проузроковано озбиљно
нарушавање репутације власника права, или када је
неоснованом тужбом за повреду права узроковано
озбиљно нарушавање репутације оптужене стране. У
процени накнаде штете у УК тежи се стављању
власинка права у ситуацију „као да штете није ни
било“. С обзиром да износ накнаде није могуће
одредити прецизно, предавач наведену методу
описује више као „вежбу имагинације и широке
секире“.
Представник међународног удружења AIPPI
одржао је презентацију о студији о накнади штете,
која је сачињена у сарадњи са националним и
регионлним групма удружења и која у знатној мери
одражава оно што је речено у презентацији УК. У
обрачуну надокнаде штете полази се од идеје
„обрачуна разумне надокнаде“, која се рачуна на
основу разлике између планиране и остварене
продаје власника права. Ова метода може да се
комбинује са захтевом за додатном надокнадом у
случајевима када још није дошло до продаје, али су
припремне активности у том смислу одмакле, или
кад је дошло до великог богаћења стране која крши
туђа права. Такође је могуће затражити већу
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надокнаду у случају разумене претпоставке да ће се
додатни губици десити у будућности, као и код робе
у којој се једном компонентом повређује нечије
право, али се продајом робе у целини остварује
знатно већи профит.
На тему Ц: размена националних искустава у
погледу подршке коју WIPO, у складу са
ширим
друштвеним
интересом
и
приоритетима, пружа у изради националних
прописа, узимајући у обзир разлике у
развијености појединих држава, разлике
њихових правних традиција, као и
различите начине злоупотребе права на
њиховим
територијама,
није
било
пријављених презентација, али се огласио
Секретаријат WIPO обавештењем да ће ова
тема бити изостављена из будућег рада, с
обзиром да од њеног увођења 2015. године на
10. састанку није пријављена ни једна
презентација. На ово обавештење је приговор
уложио Максико испред регионалне групе
GRULAC, инсистирајући да ова тема остане. По
његовим речима, план будућег рада је после
дуге дискусије на 10. састанку врло
избалансирано усаглашен, па се на ову тему
очекује више презентација у скорој будућности.

ЗИС / RS / IPO

Тема
Д:
размена
успешних
прича
о
институционалним унапређењима и WIPO
подршци у обуци државних службеника на
националном и регионалном нивоу, у складу
са препорукама Развојне агенде представљена
је презентацијама Јужне Афике, Јордана и
Афричке
регионалне
организације
за
интелектуалну
својину
(ARIPO)
(WIPO/ACE/13/4).
Представници две земље чланице и једне
регионалне организације у статусу посматрача
одржали су презентације о адаптацијама WIPO
Training Materials Investigating and Prosecuting IP
Crime, које су били пропраћене другим активностима
у циљу унапређења професионалних капацитета,
тренинга ангажованих службеника и тренинга
тренера, на националном и регионалном нивоу.
Секретаријат WIPO представио је „Недавне
активности WIPO на пољу изградње поштовања
према
интелектуалној
својини“
наводећи
националне и регионалне тренинге и састанке које су
у протеклој години између два састанка АСЕ WIPO
организоване у земљама чланицама.
Потврђивањем да ће АСЕ наставити са истим
планом будућег рада и усвајањем резимеа
председавајућег завршен је 13. састанак.
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